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~tt: ULUNAY 
lııı~ --.... ·--
bq~I Ya.kında neşre 
''1ı a.Ya.ca.ğımız bu 
il\ t, ~enenin en faz

a.ı • t~ aka. uyandırıcı 
anı olacaktır. 

Alman Muahedenamesinin Ak. sleri 

l\lilli Şef, Berlin Biiyük Elçimiz. 

•• uz ere 
Fransız mukabil 
taarruzu akim 

kaldı 

alet olmak ve maceralara atıla
rak bir takım topraklar ele ge
çirmek değil, müdafaamızı kuv
vetllendirerek istiklal ve hürri· 
yetimizi masun tutmak ve mem
leketiınızi sulh içinde yaşatmak
tı. 

Türkiye bu milli siyasetine 
sadık kaldı. Ve Türk politika
sının bu müstakil vasfı nihayet 
Berlinde de teslim olundu. İşte 
Türk - Alman dostluk ve adem! 
tecavüz muahedenamesi Türk 
hükumetinin buhran başlaııgı
cındanberi bütün milletin can
dan tasvip ve müzaheretiyle ta
kip etmiş olduğu müstakil, sulh
perver, fakat ayni zamanda me
tin, cesur ve her ihtimale karşı 
koymağa hazır hattı hareketin 
verdiği mesut bir semere olarak 
telakki edilebilir. Alman mat
buatı ve sair kaynakları tara
fından Türkiye hakkında dosta
ne sayılamıyacak surette vukua 
gelen tezahürlere karşı bu sü
tunlarda milli menfaati bütün 
samimiyet ve kabiliyetimizle 
müdafaadan geri kalmamış bir 
gazeteci süatiyle bugün varılan 
neticeden memnuniyetimizi be
yan etmeği biı vazife biliriz. 
Çünkü mücadelemizin en hara
retli zamanlarında bile sarahat
le tekrar ettiğimiz gibi Alman 
milleti liakkında takdir ve sem
pati hisleri besllemekteyi.. Al
manya ile bir bir dava.mu. olma
dığı gibi Alınan milletinin fela
ketini istemeY için d& hi<; bir se
bep tasavvur etmemıolı.teyiz. Bil
akis harrıten sonr» milletlerin 
istiklal ve h Urriyetı prensi pi ü
zerine tesis edllece~ Avrupa ni
zamında Alman milletinin şe
refli bir mevkie ho.kkı olduğunu 
takdir ediyoruz. 

Almanya ile akdettiğimiz mu
ahede, iki memleket arasında 
dostluk münıı.sebetlerinin de-

Hüsrev Gerede Alrnanyaya ha reketiıiden evvel görüş\irlerken 

Londra, Berlin, 
Roma, Peşte, Sof· 

Türkiye için n~ 
düşünüyor? 

Muahede Alman· ya ve Moskova rad Türkiyeden ne P. l· 
yanın Sovyet Rus· yoları ne diyorlar? manyanın ne de 
yaya tecavüz niye· ı Ankara Rııdyo Gaut t si İtalyanın hiç bir 
tini gösteriyormuş ! istediği yoktur 

1 Dün sabahtan l'n büttin Av-
Londra, 19 (a.a.) - Alman- rupa radyolr.n m mühim hadi- Berlin, 19 (a.a .) - İtalva n 

Türk muahedesi, lniiliz mat · se olarak yenı Türk . Alm an gazetesi, Gazetta del PoıXılo, 
buatı için bir sürpriz teşkil et-

1 

ıloııtluk ve t.o('mi tecavüz paktı Mussolininin nutku hakkında 13 
memiştir. Çünkü haftalardan ı.ı tahlil etmekllıo mt ... ı;ııl bulun- haziran tarihli makalesi Berl in 
beri Almanyanın Türk>ye üze- maktadırlar. mahafiünln nazarı dikka tıni 

Londra radyvHı , Türkiyenin celbetıni ·tir. 
rinde tazyik yapmakta olduğu hattı hareketlndm İngiliz hü- Türkiye garp dcvletlerıy!e 
ma!Wxıd~ lkahl;ı.rdaki a ~eri kümetinin \aktir.oe hab(:rdar e- yaptığı anla.şmalara rağmen w.n 
harekatın aldığı cereyan bu taz dilmiş olduğunu, ve İngiliz bil- Pa~e daima temaı;ı muhaf a 
yiki~ etı:ni\jtir. Gaze eler, kiimetinin Türk noktai na.zannı etmış ve mtbuatının ajlfJ nc~
lngilterenin bir mllttefikinin takdir ettlğin.i ııoylPmi~ \'C yeni riyatma rağmen de ~'len kiya: 

·Afrikada FinlandiyadJ 

paktın Ankara pakt e tearuz l aetlı bır sıyaaet tiıkip etm · ını 
Almanya ile bir dostluk muahc· <>tmediğini ilave etmiştir. bildirmiştir. 
desi imzalamağa mecbur kal • Berlin radyosu . tarihi Türk • . Her h_alde, . Türk_iyeden hiG 
nıasının tabiatile, teessürle kar- Alınan dostluğunudan bahs kımse bır şey ıstemıyor. Ne Al
şılamaktadırlar. Fakat gazete • ve Almanların Türkiyeye karşı manya n~ de İtalya.. 

daima dostane zihnıyetle hare- . ~usso~nı ancak şunu ~emek 

İngilizler geri 
çekildiler 

ne oluyor? 
Memleket Alman 

askerlerile 
do im ut 

Helsinki, 19 (a.a.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Finlandiya istihbarat ajansı
nın bir tebliğine göre Finlandi

vam ve inkişafını temine hlz- ya emniyetini korumak için di
met edecek bir siyasi filet ola- 'ı ğer bitaraf devletler ~ibi müda 
caktır. Bu muahedenamenin faa tedbirlerini takviye etmek 
k t ·mı· yetini' tebaruz'" ı (Sonu ,ayf-. 5 aütun 2 ı.le) 
ıyme ve samı 1 , • , • • • • • • • • ~ 

ettirdiğimiz şu dakika.da onun 
yanlış tefsirine mahal verebile
cek telakkilerden ictinap etmek 
lüzumuna da işaret etmek bor
cumuzdur. 

Türk • Alman dostluk mua
hedenamesi Türk siyasetinde 
bir değişikilğe delalet etmez. Ve • 

RESMİ 
==HARP===: 
TEBLİGLERI 

• 
bir dönüm noktası vücuda ge- İngiliz Resmi Tebliği 
tirmez. Bilakis ilk dakikalardan Londra, 19 (a.a.) - Salô. • 
itibaren kabul ettiğimiz prensip- hiyetli bir menbadan öğrenil _ 
lerin tabii bir inkişafı sayılır. 

ler, müzakerelerin cereyanın• ket etmiş olduğunu kaydetmiş • ıstıy~r kı, t~ya 1928 dekı do~ t 
dan İng)lterenin muntırzaman tir. Roma, Budapeşte ve Sof- luk sıyasetını takıp etnıek c; 
haberdar edildiğini kaydetmek- ya radyoları yeni anlaşmayı se- !indedir. Ankara yekiınu topb
te ve Büyük Britanyanın, Tür Ulmlamak.tadır. Mookova radyo dı ve vaziyetinin itidalli bir t • 
kiyenin müşkül vaziyetini müd· su, yalnız paktın metnini oku- !tikinden çıkan neticeyi lehte ve 
rik bulunduğunu tebarüz ettir . muş, fakat hiç bır mütalea ilave aleyhte mütalea etmesini bi!d i-

etmemiştir. ğini ispat eti. 
mektedir. Bu zorluk, Fransanın 
hezimete uğraması üzerine Tür 
kiyenin teslibatını tamamile 
ikmal edememiş olmasından ne· 
şet etmektedir. Bunırnla bera -
ber İngilizler Türkiy?ye imkan 
nisbetinde harp malzemesi \'er -
mekten geri kalmamışlardır. 

Londra gazeteleri muahede • 
nin, Alman iddialarının epeyce 
dununda olduğunu kaydetmek
te ve Türkiyenin mihvere ilti
hak etmek istememesi dolayı -
sile gösterdiği mukavemet yU -
zünden Almanlann mülayim 
davranmak mecburiyetir.de kal 
dıklarını tebarüz ettirmekte -

(Sonu sayfa 5 sütun 4 de) 

Türk-Alman 
muahedenames~ 
Piyasada çok iyi bir tesir 
yaptı. Altın fiyatı düşüyor 

FIKRA 1 

(YUl.Sl 5 inci sayfaıfo) 

şümullüdür. Buna muvaffak o
lanları milli ve tarihi menfaat-
!er bakımından tebrik trMck 

Türkiye Ankara muahedena • diğine göre garp çölündeki İn-
mesine tamamen sadık xe İn- giliz kuvvetleri Almanlann e- V"VVVVVVV~ Şeflerin büyük mukaddes bir vazifedir. Bu mu

ahedenin etrafında belki mak -
sattı oyunlar oynanacaktır. 

Milletimiz bilmelidir ki bu bll
yük eser bizi hiç bir taahhüdü
müzden uzaklaştırmıyor . Bilt. -
kis ittifaklarıınıza ve taahhütle· 

giliz müttefiklerine karşı besle- (Sonu sayla 5 aütun 5 dol 
diği derin ve samimi dostluğa. - -
daima bağlıdır. 18 Haziranda HARP 
Ankarada Alman devleti ile im- r ' 
zaladığımız muahedename bir YET• 
dostluk ve ademi tecavüz misa- VAZİ 1 
kıdır. 

Mihver tarafından Avrupada 
kurulmak istenen yeni nizam 
ile, bu yeni nizamı tesis eden 
üçler misakiyle hiç bir müna
sebet ve alakası yoktur. Mu
ahedenamenin imzasını mütea,.. 
kip Almanya büyük elçisi Yon 
Papen cenapları tarafından mat
buata yamlan beyanatta Türk
lerin beynelmilel siyasette bağ
lı bulundukları ideal şu suret
le h ülasa edilmiştir: 

"Bu memleket ve bu millet 
daima sarsılmaz adalet hisleriy
le meşbu olagelmiştir . ., 

Sefir hazretleri Türklerin 
mümeyyiz vasıflarından birini 
pek doğru bir görüşle tesbit et
mişlerdir. Evet, adalet istiyo
ruz, taarruzlara nihayet vere
cek ve her milletin hürriyet ve 
istiklRlini tanıyacak samimi, 
müsavi ve cihanşümfil bir ada
let. 

Hüııeyin (JaJıid YALÇIN 

Muhtemel taar
ruz hedefleri 

YAZAN: 
Emekli General 
Kemal Koçer 

Almanların bir muvaffaki
yetleri de, maksadlarını ve 
hareket hedeflerini gizle
mekteki basiretleridir. Za
yıf, hasmının teşebbüslerine 
cevap vermeye ve onun dar
belerini karşılama ya mecbur 
iken; kuvvetli, her yerde ve 
hemen daima teşebbüsünü 
gizlemek, hasmını arzusuna 
göre sürüklemek kudret ve 
meharetine sahiptir. 
Batıda kazanılan zaferler, 

büyük merkez devletinin, 
(Sonu aayf• 5 aUtun 1 de) 

Safranboluda 
kasırga 

Bir çok binalar yıkıldı 

Mahsul zarar gördü 
Safranbolu, 19 (a.a.) - Dün 

çok şiddetli yağmurla birlikte 
müthiş bir kasırga olmuş, liir 
çok binalar yıkılmış bir kısım • 
Iarı da harab olmuştur. Birçok 

1 

meyva ağaçları devrilmiş , ka· 
lan ağaçların meyvalarının üç • 

1 te ikisi dökülmüştür. 

Vekiller Heyeti 
toplantısı 

Ankara, 19 (a.a.) - lcra Ve
killeri Heyeti bugün saat 16 da 
B~vekil Dr. Refik Saydamın 

riyasetinde mutad toplantıB1nı 

• esen 
Yazan: Aka Gündüz 

Türk • Alman muahedesi sulh 
ve siyaset bakımından büyük 
bir eserdir. Bu eser, iki taraf 
şeflerinin dünyayı ve ileriyi gö
rüşteki derin kudret ve kiyaset
lerini gosteren yen i bir misal-
dir. 

Kimse ile düıpnan olmayan 
Türkiyenin Almanya ile müna
sebetleri hiç bir gayri tabiilik 
ve ayrılık göstermemı~tir. 

Bu münasebetler ıki tarafın 
anlayışlarındaki mutabakat ve 
inkiıpfı neden daha ileri bir 
safhaya götürmti> olmasın? 

Fakat bu muahede ne o nor
mal münasebetlerın imzalı bir 
teyidi ve temdıdi , ne de anla -
yış birliğinin Vef!lkalandırılma

sıdır. Daha muhımdir, daha 

rimize karşı daha genis daha 
kuvvetli bir vaziyet :ılmış olu
yoruz. Bundan başka istirahat 
sedirine kurulup kainatı emin 
ve pembe görmemek azmimizi 
kuvvetlendirmiştir. Hızımız bin 
misli, teyakkuzumuz, çalışma

mız, hazırlanmamız kat kat art
mıştır. Vazifelerimiz bitmemi->
tir, hatta henüz başlamıştır de
nilebilir. Çünkü dünyanın gidi~i 
o kadar kanşıktır ki umumi bir 
badireye şu günlerde namzet 
bu dünyanın en mühim böly,e -
sinde işsiz oturamayız. Şefleri 

tebrik ederken birliğinden bir 
iin ayrılmayan millet ve onun 
büyük, her gün daha b'iyük or
d•ısunu -Oa candan tebrik ede -
ı iz. 

yapmıştır. ! :::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• 
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Sayfa : z YENk SABAJ\. 

HAZRETi YUSUF EH 
_ - TA KYiMDE 
.~~~ia Y~RAI' 

Görünür kazalar -----------ILE-----------
'GO~~~~,[~uh:,.~!.~;I KO~~N~~HA 'Asker ailelerine yardım 

Mürakabe !vesaiti nakliye ve sine
!~r~=~~S~~~ komisyonu ma biletlerine yapılacak 
mı$!mcıe,· bıitiin kardeslerini • • z a m 1 a r t e s b i t o 1 u n d u 

Kabotaj 
bayramı 

Yazan : ULUNAY 

Pangaltıda elektrik direğiııd 
iki münevver genci yam~ 
mıhlayan sarhoş şoförün vaJt'ııı' 
sındanberi ne zaman uzaktan il' 
labildiğine sür'atle gelen bil' 
otomobil görsem, salhanede bl" 
çak altından kurtulmuı; mcıııd• 
boğası görmüş gibı kaçacak Yef 
anyoruın. Zira o meş'um v:ı>• 
bize pek güzel anlattı kı Abdili' 

-5- Merasim Pıogra
mının esasları 
tesbit olundu 

- D\)ğduğumuz gündenberi 
Dizi babamızın şefkatinden malı 
nıın eden Yusuf, ileride, hür 
J&Şalllak hakkımızdan da mah
rum edecek! Daha şimdiden 
kendisini bizden üstün görme
fe başladı. 

Diyor ve yavaş yava.~ kar -
deşlerinin akıllarını ~elıneğe mu 
vaffak oluyordu. 
Şem'unun bu kaynatmaların -

dan ne Yakubun, ne Yusufun, 
ne Bünyaminin, hatta ne de Di
na'nın haberleri olmuyordu. 
Yahuda, Şem'una için için kızı
yor, lakin ordu bozanlık yap -
mıunak için ses çıkarmağa ve 
Yusufu müdafaa etmeğe cesa -
ret edemiyordu. Aksi takdirde, 
fena halde zehirlenmiş olan di
ğer kardeşlerinin kendisinden 
yilz çevirecekleri muhakkaktı 
Bu yüzden itiraz etmemeğe 
m<!eburdu. Nihayet öyle bir za
man geldi kı, o da Yusuftan 
(IÜplıelenrneğe. çekinmeğe baş· 
ladı . Çünkü Şem'un pek ağır 
burn1', bin dereden su getire- 1 
rek Yahı.danın temiz kalbini . 
de zeh iri emeğe muvaffak ol -
muştu. 
Artık Yusufu hiçbirisi sev . 

miyordu. Yusuf i.e. kendisinden 
tamamen yüz ~eviren kardeşlf>-

1
1 

riııe daha .&iyade hürmetkar ol
maı:a çalışıyoroiu. 

Fakat Yakup, son zamanlar
da. oğullarının Y nsufun soğu_! 
dtık larını seı.er gibi olmuştu . 
sanki hatiften gelen bir ses o-
na : 

- Gafil olma Yakup! B;lyük 
kardesleri, . Yusufa bir fenalık 
y.ı.pmağa hazırlanıyorlar. Ciğer 
piireııi onların şerrinden koru! 

Diyerek vuiveti ilnlıitıyordu. 
Yakııp, daima işitir gibi olduğn 
bu gizli sesin gerçek 9iiylediği
ne inanıyor, sevgili Yusufunu 
bir dakika bile yanından ayıra
mıyordu. Onu, evin önünde da
hi tek başına oynamağa bırak
mıyordu. Yanılmıyan kalbinin 
hitabı ile ha.relı:et eden Yakup, 
acaba Yu.aulu, uzun müddet 
mu 1· afaza edebilecek miydi? 

Yu"uf nihayet bu yalııWık -
tan sıkılıp kendisini bir gün 
kardeşleri arasına atmıyacak 
mıydı? Onlarla gezip tozmak, 
onlarla kırlara, hayırlara git -
mek ; datlarda, ba.yırlarda do
la.~mak arzusuna k:aptlmıyacak 
mıydı? 

Zavallı Yalrup, bütün bunları 
düşünerek üı;ülüyor; fakat ha
zan da oğullan lıaklanda fena 
fikirler beslediğini zannederek 1 

kendi kendini ayıplıyordu. 
••• 

Aylar, senleri doldurmuş, 
günleri biten seneler, yerlerini j 
yeni senelere terketmis ve ni
hayet Yusuf on yedi yaşına 
girmişti. Bereket versin ki ru
hen hala çocuktu. Babasının ar
zularına, emirlerine hiila itaat 
ediyordu. Kardeşleri ile birlikte 
uzaklara gitmeğe heııüz özen- ı 
miyordu. Belki de bir teşvik 
görmediği için babasının gözü 
öniindt>n aynlmıyordu . 

Halbuki Şem'un, Yusufun ba
baı;ı yanında daha fazla kalması 

1 
nı isteruivordu. Onu babasından 
mutlaka ayınnağa azmetmiş-
ti. Bu maksatla tam beş sene 
g~celi gündüzlü çalışmış; bütün 
brde. !erini ikna etmişti. Bir 
kaç gün sonra yemye~ Kenan 
wasının ortasındaki büyük a-

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

TUrklyo Ecnebi 

SENELiK 1400 Kr,. 2700 Krt. 

6 AYLIK 7Ml • 1460 • 
3 AYLIK 400 • 900 • 
1 AYLIK 150 • aoo • 

TAKViM 
20 Hazlrat11 1M1 Cuma 

24 24 Cemaziyelevve.I 1160 
7 Haziran 1357 

Gün 171, Ay 1, Yıl: M1 Hıztr 4t 

GUnet ötl• lkl•dl 
8.44 4.31 8.32 Ez.nt 

4.28 12.15 16.18 v-tt 
AkpM Y•hıı lmark 
ıa.oo a.t4 1.23 Nıınt 

li.« 21.tt 1.01 v .. .u -- DiKKAT ... 
cVent &alt•h• 11 giSncMrllen Yaztlar 

ve eV1'•k nev~dll9'n edlhnMin ıoıı. 

elufllımaz ve IMMdertft klı~ .... 

4•1' ıl•b)'1 .... .... -llıı• -· 
9411nın. 

gayet iyi hazırlamı~tı . Hepsi de Halk tıpı ayakkabı 
1 Temmuz Denizcilik ve kabo- hak Hanı.id merhumun "gerd• 

taj programını hazırlayacak nei mevt,, ismini verdiği bu wJı• 
heyet dün sabah saat 11 de vi- li1.eli fıletler, eceli gelen ad~ 

Yardım pullar vasıtasiyle alınacak !ayette vali ve beleruye reisi yahut hayvanı nerede olsa gellP 
Yusufu babasından ayırmağa l l "hl "k A 

razı olmuşlar ; hatta buı:ıu yap- ve e 1 1 arım 
mak mecburiyeti karıııııında bu- telkih etti 
lunduklarını anlamuılardı. nk 
sıralarda Yusufun ü?.erine toz 
kondurmıyan Yahuda bile artık 
ondan nefret eruyordu. 

h b
" l h" 1 • d d doktor Ll'ıtfi Kırdann başkan- buluyorlar; bu ecel celladınıo e-

ve USUSİ otomo 1 Sa ip erın en e lığında toplalllill!ltır. Komisyon, !inden ne civan kurtuluyor, ne 

Fakat Yu.sufu babasından ne 
ııuretle ayıracaklardı! lşte bir 1 
kaç gün sonra, tayin ettikleri a- ı 
ğacın dibinde toplanarak bu
ciheti münakaşa edecekler ve 
kat't kararlarını vereceklerdi. 

* Alabildiğıne uaanan büyük 
ve yemyeşil bır ova ... 
Ovanın orta yerinde kalın 

g~vdeli, iri ve sık yapraklı bir \ 
agaç ... 
Ağacın dibinde, hepsi biribi

rinden yiğit, biribirinden yavuz 
on delikanlı gpze çarpıyor ... 
Bir kısmı aya.lrta, bir kısmı otu
ruyor; iki tanesi de yan otur
muş, yan yatını.ş va.zlyette ... 
Fakat onunun da suratı asık, ba
kışları kin dolu ve dişleri gıcır 
gıcır . 

Fiyat mürakabe koırisyonu 
dün tekrar toplanmıştır. Ko
misyon, halle tipi ay.ı.><kabı fi
yatlarını tedkik etmiştir. Bu a
rada büyük baş yaş derilerin 
kilosuna ham: 85, \:,üyük baş 
salamuralara 8zaml 100 kuruş 
fiyat koymuştur. Dericiler, bu
gün Sanayi BirliiPnde Lophı. -
narak yeni vaziyeti göri;şecek
lerdir. 
Diğer taraftan ko!l'lİııyon tel 

ihtikirı meselesini de görüşmüş 
tür. Bu tellerin elli buçulı:: ku
ruşa mal olduğu, altmış iki bu
çuk kuruşa kadar sab]masınm 
bir ihtikAr teşkil etml.yeceği an
laşılmı~tır. 

Tel muhtekirlerinln 75 kuru
şa satı§larda bulunduklan öğ
renilmiştir. Zincirleme tel ih
tikarı suçlulanndan Agop adli
yeye veriJnıiutir. 

Ayrıca Beşiktaşta Yuvan, 
Eminönünde bir dü.kün sahibi, 
Cibalide bakkal Cafer de çivi 
ibtiki.rından adliyeye verilecelı: 
!erdir. 

muayyen bir miktar para alınacak bayramın mükemmel olması için de piri zebun! esaslı tedbirler almıştır. Prog - Kenara mı çeltilecekainız? t•' 
!anlardan bir kuruş alınacak, i- ramın teferrliatı henüz ikmal e- ya kaldırımına çıkıyor. Bır diİ~; 
kinci mevkiler yardımdan muaf 

1 

dilmemişse de merasimin kara- kanın içine mi kaçaca,ksıoıl~ 
İstanbul belediyesi daimi en· j 

cümeni, Dahiliye Vekaleti ta
rafından verilen sa.lahiyetten \ 
sonra encümenin asker aileleri 
ne yapılan yardım karşılığını ı 
tahsil işinde yeni bir şeklin tat. 
biki hususunda faaliyete geçti
ğini yazmıştık. Bu hususta b&
lediye hukuk işleri müdürlüğü 
tarafından hazırlanan proje ev
velki gün daimi encümenin va
li ve beleruye reisi doktor Lut
fi Kırdarın riyaseti albnda. 
yaptığı bir toplantıda esas iti· 
bariyle kabul clunınuştıır. Dün 
daimi encümen belediye reis 
muavini Lutfi Aboyun riyase· 
ti altında yaptığı bir toplantıda 
projenin tcferrüatı üzerinde 
konuıımuş ve biletle girilen yer
lerden alınacak yardım mıkta
rının nisbetinl tedki1ı: etmiştir. 

Asker ailelerine yardım için 
tramvay, vaour birinci mevki
lerinden ve askere alınmamış o-

tutulacaktır. da ve denizde yapılması, kara _ Cıuneki.nı parçalayıp gülle gı 
Ba.nlivö trenlerin birinci mev- dak:i merasime Taksimde sa.at oraya da sokuluyor. DuvcltıJI 

kilerinden 1 kuruş ve ikinci mev 10 da b a !I ı a n m a 8 1, bura- arkasına atıa..anız, duvara ç ııJ" 
kilerinden 20 para alınacak, ay- 1 da nutuklar söylenmesi, müte- parak üstünüze yıkıyor orı· 
nca hususi otomobillerden de akiben Beşiktaşa gidilerek Bar dan sonra tahkikat yapılıyof• 
maktu bir miktarda yardım is-

1 
baros türbesine çelenkler kon- Anlaşılıyor ki şoför ziizurıı' 

teıi.ecektir. 1 ması kararlaştınimıştır. Her sariıoı;muş ! Arabayı şehtr iç~ 
Yardım paraları biletlere ko- sene Ortaköydeki Yüksek De- de saatte 120 kilometre sur'~ 

nul&ca.k pullar vasıta.siyle talu!il I niz Ticaret Mektebı önünde ya- sürmüş. Bu sür'atin .sebebi ~ 
olunacaktır. pılan deniz yarışlarının bu sene ralışmaması lilzmı geldiğı 

Bunlar belediye tarafından 1 Moda Deııiz klübü önünde icra- günde numarasını zabıta ı~ 
tabettirilmeğe başlanmıştır. sı mukarrerdir. Akşam, denizde murl.arına göstermemek u;wııı~ 

Asker ailelerine yardım için şehriayin yapılacak, Türk tica- Fıkra muharrirleri - mevzu V~ 
kat'i karar bugün verilecek ve ret filosundan bir gemide süva- duklan için memnun - bır ~~ 
derhal tatbika başlanacaktır. re verilecektir. giln ateş püskürüyorlar. Bu 1'~. 

Umumi 
alarm 

______ ::.:.._ ______ , ~önüne geçilmek üzere te<f. 

O d •• ı " bırler alınması tavııiye edJ{ıyO~· n U asyon Mesele yavaş yavaş uuuttıl 

k 
yor, sönüyor, bitiyor. F~'; 

m a in elerı" tomobiller sür'atten bir nıılııl'"' 
re tenkis etmiyorlar ve :ıu! ' 
her ak3aJn kafayı tüt.ıülenıeıı9' 

Belediye makine şubesi be~:ı:'~ HarbıyeJe<• ~ 
Bunlar, Hazreti Yakubun o

ğullarıdır. Oraya, yürekleri par
ça parça edecek, akıllan deh -
şetle durduracak mUthiş bir 

Vilayetin hazırladığı 
proğram Ankarada karar vermek için toplanmış- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Mühendis mekte· Örfi idare mahke· tasvip olundu 
müdürü iddialara kaya giderken bir otom"~ ... 

cevap ıeriyor derece müdhiş bir siır'atle 11f !ardır: Yakubu Yusl'ftan, Yu
eufu Yakuptan ayınnağa az. 
metmişlerdir! 

Evet verecekleri karar, an -
<:ak "mütnı,!,, kelim811ila ifade 
edilebilir. Çünkü Ya.kup kervii 
baba.ları, Y uııut da kendi kar -
deşleridir. 

Niçin! Buna sebep ne! Ba
baları Yakup, onları en aziz ve 
mukaddes tanıdıkları hürriyet-, 
!erinden mi malınım etmi!liir! 
Kardeşleri Yusuf, kendilerine, 
ancak böyle müthiş bir kararla 
cezalandınlabilecek büyük. hem 1 de pek büyük bir feoalık mı 
yapmıştır! 

Hayır! Bu suallere hiç birisi 
"evet!., diyemez. j 

Aksi halde gökten tepelerine 
taş ve ali!f yağar; yerden, on
ları içine alıp boğmak için çu
kurlar açılır. 

Herkes gibi kendileri de ga
yet iyi bilirler ki: Bpbpl•n Ya
kup, babaların en iyisi, en şef
katlisidir. Yine herkes gibi ken 
dileri de hiç düşünmeden kabul 
ve tasdik ederler ki; kardeşleri 
Yusuf, kardeşlerin en güzeli, en 
sevimlisi ve en mulumudur. 

• • Şeiırimı3Cle umumi bir al&rm 
binde diplama mesınm mahkum yapılacaı?ını y&ZDIJ§tık. Bu •-

tevzi merasimi ettiği zehir =~n~~er~= 
Dün Yiikaek Mühendis Mek- kaçakçıları plAnlar vali ve belediye reisi ta-

tebinde bu seneki meznn!•nn Esrar satmaktan maznun rafından son ziy.ı.retinde Anka-
diploma teni günü mei'asımıe Edirneli Akif Kab&kyeti§tiren raya "ötürülmüştü. Planlar 
kutla.nınt!Jtır. 'Merasimde ,mek - ve Cemal Söyletin örfi İdare Velr.aıetıer tarafından tedkik o-

tebın. m''-'"·" prof-~rler mahkemesince dörder ııene ha- lunaralı: muvafık görillmüıı ve 
...,.... "' """' ve pıa· ile ceza 1•0dınldıkJarı haber villyete iade edilmiştir· 

talebe hazır bulunmuştur. Bunun üzerine alarm hazırlık 
Törene &&at 10.30 da talebe- alm.ınıştır 

nln hep ""- • .ın~"·" -"yl"'"' ..... -· •- t l · f t il . . 1arın& hıs verilmi!ltir. Fakat a""" -- .., ..._....... e gra e ennı larm tarihi henüz teabit olun -
tiklil lılargı ile baııl•mnıış, mitte- ..... 
akılıen mektebin mUdUrü Tevfik kesnıİf mıun..,.ırs..-ı. iaşMta 
Taylan kısa bir hitabede bulu- Çanlı: ipi ve efYA oağı yerin- Diğer taraftan rıehrimizde 
narak bu seneki tedris yılının de kullanmak için telefon hat - son ay zarfında inııa olunan si
hir ay e1ı:aik yapılmasına rağmen tından tel kesmek suretiyle mu- per sığnak miktarları bir kaç 
neticenin çok iyi olduğundan halıeratın da keııilmesine sebep güne kadar kaza kaymakamları 
bahsetmiş ve mektebin ilerleme olmaktan m&Zllun Bayramıçın tara.fındn teabit oluncaktır. Bu 
si ic;in bu yolda alakalarını hçi Ahlatlıburun köyünden Hasan mık.tarlar k•••lar tar•fınd•n 
esirgemeyen Milli Şefe ve M'.aa-

1 

Aydının. Örft İdare mahkeme- vilByete bildirilecek ve vi!Ayet 
rif vekiline mektep naroına şttk: sine~ iki ay yirıni güıı hapis ile buıılan toplu bir halde Dahiliye 
ranlarını bildirmiş ve yeni me-j cezalandırıldığı haber ahnmış . V ekilletine bildirecektir. 
zunlara muvaffakıyetler temen• tır. MS~ verllooelı:: ilcret 
ni ederek söderini bitirmiştir. ığınak işlerinde çalış tınla -

Mektep mildürilnden soııra Marakaz vapurunun cak nıa.hltUınlara verilecek üc-
ktirsüye gelen mezunlardan bir yaptığı kaza retlerin tesbiti için bugünlerde 
genç ,mektebin idarecilerine ve Evvelki gün Mudanyadan li- I 111;üddeiumuminin de ~tiri.kiyle 
hocala.rma arkadaşları namına 

1 
manımıza gelen Marakaz va- hır .toplantı. yapılacaktır. Bıı üc

teşekkürlerini bildi:rmlş ve ~ j puru, Kızkuleııi önüne geldiği ~ 40 - 50 kuruş arasında o
leklerinde muvaffak olmalt ıc;ın vakit karşısına gümrük 39 nu- · ~lacagı ,.!l!llıışılmaktadır. 

Ondiilj,syon makinelerine doğru geldi ki öbur dünYl' jll 
transformatör konulması husu- son nefeste iman seJiuneb yıl 
sunda ~ye tarafından veri- git:ın.ek için göalerinıı k11ı.-, 
len son karan kadın berberleri (Ayetil kürsi) okunıağa fit' 
iyi karştlamamışlardır. dun. Ölüm yanımdan hLŞlfli ~ 

Berberleria iddialan bi geçtikten sonra korkuıtıJI 
Bu hususta Berberler Cemi _ dakika. kendime gelcmediJll · .ti' 

yeti reisi, şimdiye kadar daima Karagöz gazetesi salub.ı 0 
,,_ 

110 voltla çalıştırılan ondülis _ hum Fuat bey vaktıylc ~3·.,. 
yon makinelerinin 24 volta in _ kaldırımlarının yanında ııt"ı:+ 
dirilmesi.ııi doğru bulmamakta- ri bekleye& sürücü ooygır 'f' 
dır. nin aralarından • "6f'kefl ~il' 

Çünkü bu suretle bir kadın vana dokunup huylan ~ 
saçınm odüle edilmesi 2 saat sü mak için şişman karnını 1 

;JI 
recektir. çeker ellerini f'öbeğinın UJlCf .ı

koyarak ihtiramkıir bir vs7J'i' Berberler Cemiyeti volt mik 
taruu muhakkak indirmek la- le iri vücudunu inceltırdı. 
zıııı gelirse bunun hiç olmazsa Mazeret olarak da: ..,..,-
40 - 45 volta duş· · üriiJm' .. esıru· · ıs· _ - Beygirlerin sagrı fartı hürmetim vardor! ~: . .J 
temek::tedir. iıl"" 
Maki- şubesi mü.dürü di)"Or ki: Ben de, şimdi öliım ~ 

Bu iddiaya karşı dün beledi _ temsil etmiş otomobil.le" ~ 
ye makine şubesi müdüril Er- , dükçe (Siva) heykeli go~ııı ııt 
tuğrul, bir muharririmize de _ Mecusiler gibi kendimi 7erc t)Jll" 
mlştir ki: secde edeceğim geliyor. 'f13 ',I 

"- Berberler çok yerinde 
0

_ ki buna kar§ı alınacak te?*'~.r 
lan bu kararımıza karşı trans- gayet basittir. Bir şoföruı1 "'ııır 
fonnatör buluuamıyacağı iddi- hoş olup olmadığını herke" 1,,
asında da bulunuyorlar. Halbu- layamaz. Arabaya bıntll<" ıl' 
ki şehrimizde trasfonnatör ya- evvel şoförün ağzı kokW11~1 ıJ 
pabilecek kabiliyette 15 kisi Fakat elindeki karneye ,.ıı~ 
mevcuttur. Diğer taraftan bİı her müşterinin hakkıdır. lı" 
pahalı bir ııey de değildir. 18 nelerde bir vukuat han ,,-

Gökte bulutlar yürüyor. Gü
neıJ, ki.h meydana çıkıyor, kih 
buluntlann arkasında lraybolu
yor ve dibinde bulundukları a
ğacın gölgesi uzadıkça uzayor. 
Fakat onlar bAla susuyorlar, bi
ribirlerine bir kelime söylemi -
yorlar. Yoksa, verecekleri müt
hiş karardan, ayn ~yn ve için 
için vazgeçmek üzere mi bulu

liraya mal olmaktadır. lunmalı. Kaç defa ka~ ıY ~ 
100 voltla çalışan makine . behiyet vermişse orıı.Jıı Y """ 

!erle permanant yaptırmak olmalı ve bu hata1ı.r ro lll'\ ·sır 
çok tehlikelidir Biz voltajı in· bir hadde varınca ub' . 'fi/.. 

\ dirmek karanmızda ısrar ede- förden karnesini a.Iabilıtt"ll·ı.ıjŞ 

bütün kuvvetleri ile çııh•eak J maralı bir motör çıkmıştır. 1 nize ~lınışsa - da k~ 
lannı söylemiştir. I- Mnt"•' • · ·J:ın_an __ al_tı_k_i.;.lll_de-_..:..._t;::ır:.;. __________ _ 

ceğiz. neatını beceremeyen bır 1 :ıJ" 

Bundan sonra mlldilr, bu s&- • 

neki mezunların teker teker el- t rı· p ' ~~ş~~arak kendilerini tebrik i 1 a ş e y .•• 
nuyorlar? 

Bu sene mektepten memn o- 1 
lan talebe miktarı ve ihtiııas !111- A ı } k • 
be!erini R!jllğıda veriyoruz: 1 Si SUÇ U açmış Onun yerınO &r 

Buna imkan mı var? Dağla
rın deniz, denizlerin dağ olabi
leceği hatıra gelir de onları.o ve
recekleri karardan vugec;ecek

10 Makine, 12 Elektrik, ve 

=.abere, 11 Yol ve Su, 15 in- kadaşınJ mahkemeye Vermişler! 
Dün sekizinci asliye ceza 

mahkemesinde bir darb ve 
tahkir cürmü ıneşhudunun 
duruşmasına baJjlandı ve bu
rada asıl suçlu yerine suçlu
nun yanında bulunan bir ar
kadaşının getirildiği görilldü. 

leri düşünülemez. 

Yan oturmu,, yan yatmış 
vaziyette duran iki kişiden bi
risi, ansızın fırlayıp ayağa 
kalkb. Sert ve haşin bir sesle: 

- Niçin susuyoruz, niçin ko
nuşmuyoruz ! Kendimiz için pek 
hayırlı olacak kararımızı ver -
mekte niçin gecikiyoruz? 

Diye bağırdı. Onun fırlayıp 
kalkışı, diğerlerini de harekete 
geti~ti. Şimdi ağacın dibin- 1 
de bir uğultu, bir kayııaşnıa t 
vardı . Herkes fikrini söylemeğe, 
her ağızdan bir ses çıkmağa 

Beyazıt meydanındaki 
tarihi çeşme 

Beyazıtta meydanın açılması 

dolayısiyle meydanda. kalan 
çepenin aynen , fakat başka 
bir yerde muhafazasına karar 
verilmiştir. Çeşme numaralar 
tahtında sökiilmüştür. Bu çeş
me gene Beyazıt .neydanm-
da bir yerde yeniden kurula -
caktır. Çeşmenin yeni yerini 
Müzeler ida.reei tayin edecelc
tir. 

başlamıştı. Fakat ne konW}tuk- Francala almak için ra
ıarı, ne söyledikleri bir türlü 
~aıı.lmıyordıı. Kendi söyle _ porla m~rac~a~ . e~enler 
dıklen, kendi giirl11tillerl ara _ 38 bın kışı ımış 
sında kaybolup gidiyordu. 

En büyükleri olan Yahuda, 
bu şekilde konuşarak anlaşma
nın i.mkinı olmadığına kanaat 
getirerek kahn sesini yükseltti: 

- Beni dinleyin, çomklar, b&
ni dinleyin ! 

Bu haykmş, glirllltliyü ha&. 
tırmağw. wı. geldi. Ortalığı yi
ne bir sllkftt kaplaınıftı- Yahu
da, devam etti: 

- Biz buraya, kanlar gibi, 
ağız dalaşı yapmak için toplan
madık. Bıiyte konuşmak olma&. 
Birimiz llllylemell, di~erimls 
dinlemAlliyliL 
Şia'-, Yıılıadıı,ya h&lı: veı--

di.; ( blııHt 'IJtJ1' J 

İstanbul belediyesi taııı.fın -
dan resmen teabit olunduğuna 
nazaran francala almak üzere 
raporla müracaat edenlerin mik 
tan 38 bin kişidir. Bu rapor
ların ancak küçült bir kıaım j 
belediye ve htildlmet doktor -
lan tarafından verilmii ve ya.
hutta taadi.k ohınmııgtur. 

Diğer taraftan hastahaneler 
de ihtiyaçlarw belediyeye bll
dlrmeğe b ııhmı§tır. Belediye, 
!wı1;alranel.er lht1;yaomı t8lbit 
ec1en bir 11.ste hazırt&ıııaktad. 
D1hr tarafba.......,...... konı
ro ... ı · 1 hh--.oıı.
n•Mw's 

Kahlı:eıne atahatına ve din
lenilen bir tek şahidin lehde 
verdiği ifadeye göre hadise 
şöyle olmuştur : 

EvYelki gece Cemal isminde 
bir genç; yeni tanıştığı bir ar
kadaş ile Kwnkapıda Arşaka 
ait gazinoya gitmişler ve çalgı 
ve saz dinlerken birer ikişer 
kadeh te parlatmaya başla
DLl§lardır. 

Bir, iki tane daha derken 
Cemalin yanındaki genç bir 
aralık aşka gelmiş ve çalgıcı
lara bir haber uçurmuş mu -
ganniye kadının falan prkıyı 
eöylemealni iat.emi4. 

fiht hariçten şarkı iste
mek faslı bozmak yasak oldu
ğu için hanende bayan söyl&
mekte t>azl•nmış.. bunun iiZ&
rine kafası kızan delikanlı 
ywlnden kalkıp sahneye doğ
ru yftrilıntto ve kadm a sonnıııı: 

- Benim istediğim şarkıyı 
bil& ııllylemlyecei: m.iı!ln !. 
Kadın ıı.. cenp vennlııı. 
-Ha.~ ııllyleıni~m 

V9 &na. bir tokat -ı. ol
lllllf; gq bdlll deljkaph. 
4- yedltl MW'm pwettyı. 

avaz avaz bağırın.ağa baJ}lanıış. 
Polise haber ; etraftan mü

dahale .. falan ve filan derken 
mütecaviz sarhoı,ıun aklı başı
na gelerek derhal ayılmış ola
cak ki Cemali orada bırakarak 
ortadan sırra kadem . basmış 
ve gelen polialer d~ bula, bu
la, yakalıya yakalıya Cemali 
bulup yakalamışlar ve adliy&
ye onu getirmişler. 

Ancak orada iken Cemal: 
- Yahu benim kabahatim 

yok! 
Filan demiş ise de zorla alıp 

götürmüşler ve hatta götürür 
ler~en Cemalin ceketini bile 

1 gazmodan almasına milsaade 
etmemişler .. Eee.. ne olur ne 
maz.. bu da sırra kadem ba -
sarsa.. bu sefer kimi ya kalı -
yacaklar! .. 

Hiilisa itte bu da v:ı >ıe}<izin
ci asliye cezaya kadar gelmiş 
suçlu da böylece anlatıyor. Şa
hit olarak dinlenen gazino sa
hibi Arşak ta tamamiyle böy
le söylüyor. 

- Bunım kabahati yok: ki .. 
Diyordu. 
Bunun mahkeme icabını 

düfündü ve diğer sabitlerin 
celbi ile Cemalin yarundalü 
eahtıın. htıvtyet ve adresinin 
tayini Ye mahkemeye getiril -
~ içia durufllıayı başka 
br Dine ı.ıtlı:a 1rerar verdi. 

===::=-=======-====! seyyar bir (belıl) gibi nt<l '~lıl 
MOTE FERRIK za etmekte miina yokt•ır. 

zararsız bir i§ bulsun. ıcr 

Yeni açılacak gönüllü Şehir dahilinde şu 'til<l·1~ 
hasta bakıcı kursları lometreye kadar sür'ate '"ı:-l'~ 

de edilmeli. Avrupa paY'ıc .jt 
Yardım sever bayanlar !s- larında hiç bir araba - bL> ~ 

tanbul şubesi tarafından açılan duğu gibi sokakları otı:ı: 1 et' 
gönüllü hastabalacı kursları haline koyamaz. Derhal P."1 

çok rağbet görmektedir. Bu zası ha.znıın. ~; 
rağbeti nuan itihara alan Yar- Otobüslerin miiqterı V'.!.ot 
dım sever bayanlar Anadolu ya- ıırr 
kasında 3 kurs daha açacaktır. t mak için ağır gid; ,ıeriuı r' 

göstermek kaygw;ı.)11<' ~ ,'f" 
Temizlik işlarıne kam- baların içine bir levha ~· 

yon a•ınacak yorlar : . , e< 
İstanbul Tenıizilk lşieri Mü- "Ey şoför! Sür'at af{'ttl'~ 

dürlüğü belediyeye müraca- de seni bekleyen çolt$nU. 
at ederek müdüriyet emrine 13 ğunu dü>;ün !.,, ı>'~· 
kamyon alınmasını istemiştir. Bu santimantal ihtarıl;ıfl 
Bu suretle Temizlik İşleri mü- ra akan suk.r durur 11<! 
dürlüğiinün araba ve hayvanlar Fakat yıldırım gıbı . Jıııil' 
için tahsis ettiği 120 bin lira ta- taksileri ne yapalım ~ Go~'l' 
sarruf edilebilecektir. ze: f)I 

Kabataşın imarı işi ·•E) ,,oför! Mmnı.ınet! ("'"' 
tamamlandı beni bekleyen QOI~ 1 

ğııma acı!,, l' 
Uzun milddettenberi devanı e- diye levha asıp gczeıneY:: • ( 

den Kabataş civarı ile iskelesi- - - - ----·--- · - tfLflt""',/ 
nin inşaatı tamamlan.mı.ştır. ------------~ 
Harap olan tarihi bina- ; KTISAT 
ların yerlerine levha 

konulacak 
Arkeoloji müzesinde topla . 

nan eski eserleri koruma encü
meni, gerek şehrin imarı ve ge
rek haraplılıklan dolayısile mu 
hafazaları imkanı ~yan bi
naların "tarihi yadına.., vesile 
teşltil etmek üzere bu binalar 
yıkıldıktan ıwnra bulunduk.lan 
mahallin müsaaip yerlerine bi
rer pllka konulmasıııa karar ver 
miştir. 

Keyfi,ye.t ~ve Maarif -. 
kıllfCiııe <fe are!ümiıtiF. 

., 
Tiftik stokları tesb' 

olunuyor ıııı: 
Tiftik ithalit ~ iltrscıJ* ~,,d~ 

liği ınensuplan şiındiYe ,;.r-: 
tstanbuldak:i ııtoklanJll . 1~,J1 · 
beyanname ile bil~ı~ıııt 

Dün, birlikler umuın' ~ 
liğinden yapılan ~ ~ 
!er, 1 Hazira.ndaıı sout• lt"".J 
bııl<lan başka yerlerde lılll".J' 
stoklarını da birer ~ 
il~ bildinneğe davet ~ırV 
clir. Beyanname v~ ~· 
23 haziran ~ ~ 



1941 l'El'fl SARAR 

Her·===-• K m acı 1 Sabah 
lstanbulun deniz 

bayramları 1 
Yazan: IJIURAD SERTOGLU - 1 - Gar ip bir Sadaret tevcihi 

ıı" 
ı o, seni öyle rahat rahat öldürecek 

değilim. Sana eza edeceğim, gözleri
bi oyacağım, dudaklarını keseceğim,, 

Bu yıl deniz bayramının f 
pek muhteşem olacağını s a aşa 

ga?.eteler haber verivqrlar. 
Z:ı.tt11 adettir: Her yıl ayr;i 

me\sinıde gazetelerde ayni ha- 1 
bere raı;tlarız ve "bu yıl deniz -----••---------------

Tefrika No. 56 
bayramı pek parlak ot.ac·aktır .. I j 
cümıesi, tınkı "bugün pe~in. ya· JJlelek Alımet Paşa - bşir Hı!lepte - Defterdar paşanın 
rın ıeresiye.. kkerıcme~i gibi entrikaları - }{ara JJlurat Pa~a - Dördüncü Melzmet isti-

}, ~ Zavalı Pclrof amca! Onun 
/ •nıis•<lemcdc:n kurtulabilme
~e inıkiin yok. O da, diğer üç 

ı .. Ur ılc·likaıılı da Ma1<edonya , 
Çın ··1 ııı ? e~ekler veyahut yakala-ı 

ı. P zıı1<1anda çüriiye<'ekler. Fa
•at · · il! •yı dayaıııyorlar. İyi kurşun 

1 
. 'Ynı lô r. Benim gizlice turaya 

~ıti11 . . . b' h . 
:ıı • ~·c-ıun oıbi ıı· V'ltan aı-
ın, 1- " 

ı,- 1 ' ;ıyık olduğn cez·ıyı vere-
ır'.101.euıı hayatları pıh~'1na te
la n (:ttıkı·. \"aıifelerini yaptı-

ttr;1 ~~•mııslu oldukalrını isbat ı 

ı/•nııa \'a\'a~ yava~ kendisini 
t;,hluyordıı. Yanefi ilk gördüğü 1 
htnın lııssettiği heyecanı ya\'a~ , 
~a~aş kaybediyordu. Yanef de-

etti · I 
i;-[ Yazık ki Makedonynnın bu 
ı.· ' hu sadık evlatları, senin gibi ı 
ır Jıa· 

iı;u · ıı! uı;Tunda hayatlarını 
; edıyorlar. Ölüyorlar. 

~~t·d~~a boğuk hır sesle cevap 

en büvük hı;basellel'İ, en büyük .
1 

her sene tekerrür edı>r dnrur. y 

L'ıkirı zamanı gelip bayram şare ediyor - Kaptan Pa(lanın zorbalıg~ı - /b(lir lzmitte -hiyanetleri ~·apmaktan çekinme I yapılJı mı görürı·ünüz ki orta- Y V 

din. ''nden nefret ediyorum . da Marmara gibi Tanrınm sırr 1, Melek Alımet PDfla istikbale gidiyor - Salıte göz yaşları -
- fstediğin kadar edebilirsin. d · l'k k · · tu V 

Cehenneme gideceğin vakit is- ~ng~~~ brzaıı~:nb~~;~l~~~~a bi;j /ki taraftan da yemin, ant - Deniz ta/ılı - Bostancı ba-
terscn orada da nefret etmekte türlü istifade edemediğimiz için şının kayıgvı _ Relıı'n kalan vezı'rler - Kayıkta beyaz 
devam et. 1 pek sönük kalmış bir denizcilik 1 

Bir ara hala şiddetle devam hayatının zoraki gösterişlerin- bayrak - Yeminlerden soııra - işkence ve cellat l 
eden tüfek seslerine kulak ver- den başka bir şey yoktur. Kik ı 
di: 1 yarışları, bir kaç yelken müsa- İsmi'le (deli) liikabını terdif Kendisine sadaret teklif edildıği 

_Daha fazla beklemem doğ- bakası, alamanalar arasında h~· I ederek mazur gösterilmek iste- ı YAZAN zaman Anadolu Celali gaile~ile , 
yecanlı bir boy ölçü~me ve nı· nilen Sultan İbrahimin hal' ve peri§andı. Melek Ahmet Paşa ' 

ru değil. Çocukların ne kadar hayet tahlisiyecilerin her yıl katlindPn sonra ye_di yaşına.a u L u N A y bun~arı tenkil edemiyeceğini an-
dayanacakları anla~ılmaz. Şim- ayİıi ıttıradla tekrar ettikleri Osmanlı tahtına cülus eden Dor 1 1 ~ ladıgı ıçın karısı Kaya Sultanın 
di bu gevezelikleri bir yana bı- tekneyi devirip, tekr~r yüzdür- düncü Mehmedin saltanatını iki- , ı ısrarına ve entrikalarına rdğ-
rakarak seninle anlaşalım. · 1 me marifeti. Gazetelerde gün- ye taksim etmek icap eder. Bu - men mühürü kabul etmedi ve o 

_ Haydi, ne duruyorsun? , !erce ilan edilen "muhteşem de- iki devreyi biribirinden Köprülü diye ve inhitata. düşmemi~tir. 1 esnada bütün askerile Halepte 
Öldiireceksen çabuk öldür? niz bayramı,, nın cılız orograını 1 Mehm~t _Paşanın sadareti ay1- 1 İktidar mevkiine yükselerek .

1 

bnlunan lbşir Paşanın s~dar~te 
Ka~mak için vaktin kalsııı. Çün 1 işte bundan ibarettir. rır. !kıncı devre ayn bir fasıl- memleketi kurtaracak rical yoı. getirilmesını tavsıye etti. j 

1 

• • • dır. Fakat ağalar, kadınlar ve ha değildi, Fakat böyle adamları ' Melek Ahmet Paşa yine sa-
kü Ren tam manasiyle aşağılık Evvela şurasına ııaı mumu rcmağalan saltanatı demek o- istemiyorlardı. "Sarayda kadın daret kavmakamhğmda ibka e- \ 
bir alçaksın. Beni silahsız ve , lan birinci devrenin tetkike de- ve <·ocukların rev sahibi olma- dilerek mühür "dergahı fili ka-

lnı k 1 - aff k yapıştırmak lazımdır ki deniz · ~ - ba 1 d b" ·ı H 1 be 1 ya z ya a amaga muv a ğer hususıyetleri vardır. Os- !arı Babıalide de sersem, mür- pıcı şı arın an,, ırı e a e 
1 bayramı denizciliği ve denizcile- 1 - .. d ·ıd· A d A oldun. şini çabuk gör, zira bel- manlı dev eti bu devrede oldugu tekip ve cahil adamların bulun- gon erı ı. yni zaman a y-

ki Cevdet nerede-ise gelir. 0 / ri ola1n bir şehirde yapılır. Ha_ı- ı kadar hiçbir zaman zii.fa, tered- malan iltizam ediyorlardı. ,, '*' Sut.an da müstakbel sadna-
buki stanbulumuzda bir denız _ ~ -..- ~- • T h Ab zama nikiih ediliyordu. 

zaman kaçacak delik bulamıya-ı cilik hayatı yo~tur ki sade veya buJd;d°enizciligı" :-ca~landınnak ..,. uncu met Paşa gibi İbşir Mustafa Pa~a hakkında . 
._ R caksın ! . p ı k b denız bayramı yapı muktedir, namuslu, hamiyetli ita. Lıradu yalnızız Yanef .. ar_ a. ır - için bir hayli para ve emek sar bjr vezirin azil v~ katli bundan 1 dedikodular başlamıştı. Bütiiıı 

0~a b>na kal'~t hamiyet oyunu Yancf çit-kin çirkin güldü: labılsm. . .. 1 file muazzam bir adım atıldı, dolayıdır. İstanbula gelenler İbşir Paşanın 
lı~~a1r.ıaı;a r,alı•ma. Senin ne _Beni Cevdetten korkar mı ahİstanbukltda ?nBeden dle-nızcılık mühim bir denizcilik kulübü a- B d d t t' . başına topladığı avenesinden 1 ••a 'to ı1 b' ld ğ y atı yo ur. u su_a_ e. cev":.p çıldı. u meyan a sa are e ge ırı- 1 bahsediyorlardı. Saraydan hase-
•~ı ... ' r e ır adam o u unu zanncdı'vorsun? Se · h ek pek k J d - Jd T , 1 b' İb · M taf P ·~~ 1 , · nı ce enne - v~rm 0 ay ___ egı .1r:. ~- İstanbulun en usta ve fenni en ır ~ır us a aııa var- kiler, kozbekçiler, kanıcıbaşıları 
l• ıyı bilivorum. Dimo"u Türk ·· d d'kte belk' k ki di gucumu dır ki t•,,.;hi d'' k t d - b' 're ·h • , me gon er ı n sonra ı -~n a ıı:ı!:z.ın er gı ·

1
. tekne yapıcısı dostum Bay Ha- . ~ • n ıK a e eger ır 1 gönderiliyor fakat yeni sadrıii.-

1 l.liıı ?ı bar c·d~n sen değil mi 1 onu da vuracağım. z~~ Y«:_ttıgı kad:ır bu ukdey ı run'a tekneler yaptırıldı. Fakat sımasıdır. Sadarete tayini, İs- zam bir türlü Halepten ayrıla -
- Arkasından değil mi? çozme~e _ç~lışacagız._ . . 1 aradan çok ge<;meden o kulü- tanbula gelişi, icraatı hiçbir mıyor ve İstanbul bundan pire-

v~:an,,f bir an duraladı. Bir ce-I De'?ızcılı~ . ~·~pabılllıek ıçın bün teknelerinden 7,iyade oyun sadnazammkine benzemez. leniyordu. Kapdanpaşa olan Ka- j 
diiı .. ~rar gıhi bir kac $aniye - O, benim bileceğim iş. Sa- evvela denızcılıge musaıd hırı masalarının dans salonlarının • • • ra Murad Paşa yeniçerileri kor-

1 ~undü: · • na gelince seni öyle rahat ra- deniz ı_~ı~dır. Marmara munta rağbet gördüğüne ~ahit olduk. İbşir Mustafa Paşa Revan kutmağa başlamış, Defterdar 
1 ı.:-- l~vet! Bunu sana kar~ı in- 1 hat öldüreceğimi zannediyor- zam, ruzgarla~ın, med ve cezrı~ Bir zamanlar !stanbulun en f · d Dö d"' .. ı. Maralı Mustafa Paşa, padi~aha 

ıııÜ etınege artık lüzlllll gör - san hata ediyorsun. Sana, ba- ?~ sularda .. hıç hıssedı_lmemesı güzel sandallarını, piyadelerini, . ::~;. idi. r ~~ünc~u~~h~ ıj iki bin kese "kalemiye,, teklif e- 1 
"· ~0tuın. flözlerin doğrudur. 1 na çektirdiklerin yarunda ufak ıtıbarı!e. mukemmel bır Tann kayıklarını yapan Ayvansaray, met devrine oradan intikal et- derek sadarette gözü olduğunu ı 
uırno 1 verL~ka~dird. . .

1
., .. 'd b' 1 Bebek san'atkar us~ları şimdi iJjt' 1 anlatmıştı. ı,re ~u, o ııl<si ağabeyini Türk- olsa da biraz eza çektirmek is- a ın enızcı ıge ~nu~_aı ı: havuzlarda bir kaç lira günde- m ır. Melek Ahmet Paşa, lbşir Mus-

1 Var<] ·n ihbar ettim. Şu saatte terim. O güzel kara gözlerini Marmaranın meveudıy~tıne rag Jikle günlük rızıklarını temine şayıNüzulya•~~d:;:~~~gı~~hç:;:~:a~:: 1 tafa Paşadan korkuyordu. Bir 
11(,1. aı· köp,·üsünü atacak, ha- delmek, bana öptürmediğin du-1 men İstanbulun denızcılık h1 a~~- uğraıııyorlar. ....., yandan !stanbulda aleyhinde 

•n olsun diye ben bildiı dim. daklarını kesmek, vücudunda tın~an mahrum bulunmasın e: Tekrar ediyoruz, sade veya ret kaymakamlığında Melek yapılan hazırlıkları adamları 
;\!~ak!. yer yer delikler a"arak kanının ve~a 1sta!1bulda de~_ızle :e denız parlak bir deniz bayramı yapa - Ahmet Paşa bulunuyordu. Bı-ı \'asıl.asiyle yeni Sadrıii.zama bil 

.._ ' c~l~kle uı:ı:aşan ku~uplerın denız bilmek için her şeyden evvel ls- yıklı llehmet Paşa öldükten ve diriyor diğer taraftan da mühü-
~in F'akat bu alçaklığı senin nasıl aktığını seyretmek her cı!ıkten zıyade başka şeylerle tanbulda denizciligı·· ve deniz - bennutad - bütün malı, mülkü rün geri alınma$! için entrikalar 
~tııı1:taııtım Anna. Bunu itiraf-i halde çok zevkli bir iş olacak . ugraıımalarmda aramalıvız. J h tı d' ilt k 1• dı miri hesabına zaptedildikten son 1 yapıyordu. Bu entrikaları bil _ 
·ıı_ · \en artık çekinmiyorum. Anna gayri ihtiyari ürperdi. Biliyorum: Bir ka~ kulübü- aya :'11 ır . me azım r. ra. padişah sadareti Melek Ah-) hassa defterdar pa~,a idare etli-
'"'tt n .. k" k ti .1 ç Bu ış, komısyonlarla, toplan- met .Paşaya teklif etti. 
!~~ .. '"!Uma gidiyordun. \·e dos- Zira, Yanefin bütün bunları ya- muz var. ~ var uvv_e _erı e a- tılarla ba~ılamaz. Mevcut o- yordu. Bir aralık saray, İbşir 
iıj1• 0ktu. Ben de senin şefin pacak mertebede a~ağılık bir a- Jışmak ıstiyorlar. Lakın h~~ lan bir şeyin şenliği yapılır, bay Halbuki Melek Ahmet Paşa 1 Paşanın azlini düşilndü. Buna 

ın ,, vasıtaları azdır_ , hem. d_e kii.fı ramı tes'ı't olunur. · sadaretinde akla gelmez fena Kara Murad Pa:;a miıni oldu. 
llJ,. · 

1
°inaena1eyh tabiativle be- dam oldııgu-nu pek iyı' bı'Jiyor ed d h 11 b J tedb" 1 1 k di · J k 1 t · 

·q , , - detec e enız eves ı erı u a- Bu mevzua avdet «ieeeg"iz. ır ere en nı e e e nuş ve Kaptanpaşayı bu harekete ReV-
taıı. '_illan lazımdı. Halbuki a- du. mıyorlar. ı ~AR ,. ilk defa olarak bir millet kıya- kcden seliep sadrıazamın azlo-
1\ıltıı Yın Dimo laf anlamaz ko- (Arkası ''lll') Bundan bir kaç yıl önce lstan A · C. • A COvL U inile~ makanı.lan koğulmuştu. I (Sonu sayla 6 sütun 1 de) 

ieıe tının biri idi. Büt in pro· irij-jijjjjjiijiijiiii-jijjjjjiijjjjiiiiiiiiiliİ 
~,.;~emimi oluyordu. Ve ben 
~ n hemen her gün gördü - CEwap - Kat'i bir cevap 
tıe ~-ilenin kadar güzel ve kör- Yerecek vaziyette fleğilim. 
lııı ır kız karşIBmda dudaklan- yalnız bildiğim bir şey varsa 
'1-a/alaınaktan başka bir şey yeniden ağır bir hücuma mu-
it ~aııııyordum. Buna daha faz kavemete kafi mühimmat yok-
t;ı~ıl tahammül edebilirim? tu. 

""tt Sual 4. - Sizın fikrinizce 
llı4n.i· e bir şeyler yapacak, bu Nisanda deniz harekatı yeni-
~leı .~ıkacaktım. İşte sana den başlasaydı ve 5iddetle, in-
~lti. <lig_ıın hırs beni bu işe se\·k kıt.asız bir surette devam et-

DÜNYA • 
BI 

i ( y E N i S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S J T E F R İ .... A S 1 i 
• • 

mumuzdu. Buraya her glin 
mühimmat çıkarıldığını da bi
liyorduk. 17 martta dört ln
giliz zabiti Pireye gitmiş ve 
oradan peşin para ile kırk iki 
büyük sal ve beş romor kör sa
tın almışlardı. Nihayet 24 
Martta Enver Paşa Çanakka
lenin müdafaası için husu;i 
bir ordu teşkiline karar verdi. 

• 

3 

Şimdilik =:::-
--==Bu kadar l 
Zelıir haçakçıla• 

rıııı takip 
•• 
O rfi l da"" Komutanlığı 

mahkemell'rinin ıki ~ 

rar satıcısını dörılcl' sene hap
S<> mahkiım ettiği haberini bu
giinkü gazetelertle oktıyacak

sınız. Bu çok miihim derde Ör
fi İdare Komutaıılığırca vazı
yed edilmesinin mt·mkht he...a.
bına ı;<>n derece taidı·J; .ı\ie<:ele.ı 

vereceği muhakkaktır. 

Zehir kaçakç !ığı V$ 

memleket müdafaası 

U ywıturucıı zehiı- amillen 
ve bunlan satDnlar cı.<

miyete karşı en bıiyük fenalılı 

!arı yapan kim~elerdir. Fak•i 
e.ı;rar, eroin ,.c emsali maddel<!
rl memleketin nazık >.amaıııa.. 

ı,nda imal edıp ı,;ataııların cilr
mü büsbütün biiyiiktür. Ve bir 
nevi vatana hi;ı.anet ,;ayılır. Bi
naenaleyh bu gibi kimseletlr 
doğrudan doğruya öı·fi ldart' 
KOl'.llJltanlığının meHj',ul olmaıı:. 

işe bu yüksek idarenin rnz'ıye<!' 
etmesi her bakımdan memle -
ket ııam ve hesıı hına son dert< 
ce bayırlı neticeler Yer€Cektir. 

Zehir satıcısı ve casus 

B ir zehir ı;atıc•sı ile lıiJ 

casus aı·aıunda hadci! 
zatında hiç bir fark yoktur. 
Çünkü bir kısım casuslarm va. 
zifefil, halk kütleleri araıund5 

çalışmak, bunlar ara•ında 00. 
guneuluk propagandası yap
ma k. halkın mukavemet kud
retini zayıflatmaktır. Bir zehiı 
satıcısının ve amilinin de yap . 
tığı 'iCY bundan farks11.dır. fut 
la daha fena ve tlaha ağırdır 
Çünkü o, aralarına sokulduğıt 
bir çok zavaliıları belki de hı
yatlarının sonuna. kadaı' iyileşr 
miyecekleri bir ~ekilde zehirli!. 
melrtedir . 

Binaenaleyh bence bu zehlı 

~e ve !.'atıcılanna veril" 
cek ceza en ağır casusluk ceza. 
lamadan daha hafif olmamah
dıı-. Eğer kanunlarıın11J11 mad -
deleri buna imkiın vermiyo~ 
yeni 1ı:anunlar kabul etmeli n 
bu erdi memleketimizden e}M,. 
diyen .söküp atmalıyız . 

MURAD SERTOGLU 

iflllurakabe bürosu 
kurs!arı 

Fiyat mürakabe kursları d!'
vam etmektedir. Kurslarda ınıt 

nyyen derslerden başka kon
fenıruılar da verimektedir. 

Bu arada dün, Milli Sanayi 
Birliği Umumi katibi Halid ıluııı ı\gbcyini Türklere tuttur- seydi nasıl bir netice verir • 

"ııı · . Unutma ki daha fena- di? 
fııı"nd1 a yapabilirdim. Bir gün Cevap - Nisanda azimka-

• a rane bir deniz taarruzunun 
tı.hilir . Yalnızken kendisini vu- muYaffak olması memuldü. Bu 
llıın dıın. Fakat bunu yapma- nunla beraber bataryaların 
~e ~ ~ apmamamın sebebi ge- vaziyeti ı~lah edilmiş, yeni mü 
~lttıllsın. Sana karşı beslediğim himmat stokları vücude ge-

Çanakkale önünde çeliğe 
karşı imanın zaferi 

"24 Mart öğleden sonra geç 
vakit Enver bana telefon etti 
ve beni gelip göreceği için o
damda beklememi iste·ii. Der
hal geldi ve bana Çanakkale 
müdafaası için teşkil edilmek
te olan beşinci ordu kuman -
danhğını deruhte edip edemi
yeceğimi sordu. Heme., kabul 
ettim. Yalnız hazırlanan kıta
atın derhal takviye alması icap 
ettiği hususunda dikkatini cel
bctilin., 'Kaybedecek vaktimiz 
yoktu. 

ı iller-yüz bir konferans verıniş-
tir. Bir saat bir çeyrek sürer< 
bu konferansda halihazır milli 
ia.o;e me.seleleri karşısında sana • 
yicilere düşen vazifelerden \"f 
sınai varlığımızdan bah,etmiıT 

t. .Anladın mı şimdi? tiri!mişti. Eğer ilk taarruz himmat ve iaşe nakliyatı dur v arruzunu tercih. etmekte te • 
~ -.....~u halde bana ve ağabeyi- derhal tekrar edilseydi mll - durularak Asya sa?iller~ne azan: -, reddüt ederler miydi? 
~ "<ti'~ vaffakiyet muhakkak gibi idi. Türk kıt'alarının naklı ımkan-rv 

tlı1t 1 
mütemadiyen sahte - Fikrimce muvaffakiyet ümit- sızlaşbrıl11rdı. Şwıu söyliye- v ço·· rç• Enverin ziyareti ..._ Yaptın? Yalan söyledin! 

~an. Sen ne saf bir kadınsın ... leri şu şeraite göre şöyle de- yim ki, 29 Nisanda Fransızla- • Şimdi miitakıp hıiniseleri ,.e 
ı . ..,_ k ğişıniştir: ra karşı kazandığı muvaffaki- 1 
•iı;ı,. . ar~ı beslediğim hakiki İkincitesrin ve ilkkanund~: yeti takip eden gecel~r zar - - .• 14 O - . -- bunların hangi şerait altında 
ıı.lıarııni na;;ıJ belli edebilirdim. Muvafafkiyet emin idi. fında Türk 11 inci fırkası Ça- karşımıza çıktığını tetkik e-
~ daha illesirini de anlatabili Şubatta ve Martın ilk on beş nakkaleden Geliboluva mav - kimse bizim ordumuza kar~ı delim: 
\ı,: Gebermeden evvel bunları gününde: Zafer mü~kül, fakat nalarla ve tam vaktin~e nakle- Türk mukavem.etının azametı- 26 martta Alman Generali 
~ " 1end büyük zayiatı göze alınırsa dilm;•tir. ni takdir cdemtı.~ordtu. Harbi - Leyman Fon Sa:>ders'in Ça -
'>allı\ e . hiç bir mahzur yok · mümkündü. '"' . . ye nezareti ka · ı ne ıceyı te - nakkalede başkumandan oldu 
~~i 1t bu _ışi verdiren, böylelikle 18 Marlııı hemen akabinde: Türk mukavemetının min edecek bir ihraç hareketi- ğunu yazmıştık. Bu hiıdıseyi 
~~altı 0ınıta azalarının yanından Muvaffakiyet muhakkaktı. nin 5000 yaralı veya ölüye en iyi izah eden yine bu gene-
ı,~aştıran da benim. Burada Nisanda: İkincikanundaki azametini taktir edemedik mal olacağını tahmin ediyor- raldir. O kitabında. şuuları 
lıı~ı Ydın seninle ne mülıem - vaziyetin ayni. Şiddetli, azim-------------- du. Halbuki bu ihraç hareketi yazıyor: 
~rı_Yaşardık. Senin hayatını karana birkaç hücumun tek _ Son derece vukuf \•e sami- gayet küçük ve ehemmiyetten "- Mart ayından biri, Ça-
~•tı"'rınak için de bütün terti _

1 
rarı mu,·affakiyeti temin ede- miyetle ifade edilen şu fikir- ari bir noktanın elde edilmesi ııalckale civarına cıkal'ı!acak 

ı~ · aı bilirdi. !er de bize kat'i bir hüküm mukabilinde bize 13.000 kişi- bir ordunun haztrlanmakta 
~'ll~i:ıştım. Halbuki sen is- MayıHta ve onu takip eden verdirecek mahiyette değil - ye mal olmuştur. olduğu haberi dolaşıyordu. Bu 

İitoııı · Bize ihanet ettin. Öl- aylarda: Müşküüı.t, ehemmi _ tlir. Fakat zaten askerlik san- Ya bu sahayı genişletmek rivayetler. Atinadan, Sofya. _ 
'l'iı,._ ~~le mükellef olduğun bir tr tt rtm atında kat'iyet beklenmeme - mevzuu bahis olunca zayiat dan, Bükres.ten geli"ordu. Te-

" > b ye ı sure e a ıştır. 1n .. lülı' h tı ne hal alacak•. J .a itinin metresi oldun. S 1 5 E" t lidir . san şu gun aya n ferrüat hakkında biribiıfoi na-
~t !> k ua - ,ger birknç n- da bile birtakım mec.hul amil- Sovla körfezindeki muha - k u ... e ala Viçefı" ne ı'çı'n ı"hbar ·ı· gemı'sı· •ıaım d · · ız rivayetlerin dolas.ması ta-"'' gı ız " · ara enızı- 1 · · ı · "d h ıes· · rebelerde 40.000 yaı-alı ve o"-• · d' B 1 b erın ış erme mu a a mı bii idi. Bazıları bu sefere i"ti-

...... ne gırsey ı ve 0 ayır eJ?~'\- görmektedir \'e muvaffakiyet Jü. tahliyeden evvel de 20.000 " 
"- O se h her ı'kı' t"rafı 1 ·• ı riık edecek kuvYetin 50.000 ol-··~ .. r~em de benim yeri - mı u · n "- 0 'i a - ümit etmek için muhayyilesi- kişi verdik. 
~- lloı d'k tına alsaydı Türk ordu>u Ge- duğımu, bazıları 80,000 tilgi-

•ı'.llı Y · ı mişti. Halbuki be- libolu yarımadaş,n<f:> neka- nin yardımına muhtaçtır. Eğer o sıralarda iktidar mev !izin İmroz ve Lı:ıuıosda tahaş 
;.1ııııek~Plıiiım işleri tedvir ede- dar zaman dayanabilirdi? Benim o sıralarda bildikle- kiinde bulunanlar ve bu mes- şüt edeceğini, baz•ları da. 50 
~~r • en tamamiyle acizdi. E- rime istinaden kanaatim şn uliyetin ağırlığına tahammül binden fazla Frr. "ızın istiriık 
tıı o;enı Cevap - Ben şu kanaatte -

İtli, h· Ilı Yerime geçseydi, ko- yim ki, Marmara deııiı.iııe g;i- idi ki. Çanakkalcde bir askeri edenler şimdi gözlerinin önüne edeceğini söylüyordu. Harekiı-
tıı,~ ir·ıç biı· iş yapamazdı. Bu- recek birkaç İngiliz zırhlısı hareketin tehlikeleri, dPniz ta- konan bu tabloyu önce görse- tın kumandansı'lı deruhte e-
~ 'l'ii~1ıen iyi çare olarak onu 1 Gelibolu müdafaasını imkiın- arruzunuıı tehlikelerinden çok- !er, 25 Nisandaki ebedi kah - doı General Haıriltonun Ça-
~Yorııu ere teslim ettim. Gö- sız bir hale koyacaktı. Marma- tur ve asker olarak znyiatı - raman!ığı, Mayıstaki ümit- ııakkle önüne geldiği \'P Fran-

la iha n ya, benim yaptıklarım ranın bazı noktalarından Türk mız, bahriyeli zayiatından sizliği, ağuı;tos faciasım. ikin- sız generali Amade'in ProYen-
• 11 n~t ~ayılıuaz. tepeleri döğiilebilir ve böyle- çok fazla olacaktır. Filoya cikanunun bütün dünyaya c kl'uvazörile o sularda bu -
~' Jıı. ·ıı v·., ·: ~rrıı al~. ltn.tt;ın ı ce mukaYemct bir haftada kı- karı;ı Türk müdafaaoının za- karşı yıkıcı h~metiııi tah - !un.tuğu anla~ıldı. 
~-1"· ·lıı~ı, , '- · _._ ~ rılabilirdi. Bundan bru;ka 1'i.irk fıııdıw, Ye buhran)ı Yaziy('tin- mm et elerdi aCAha Y«)len .. Dü•maııırı Moı_ 'r t!\ ih-

"Ayni gunun akşamı t25 
mart), yeni vazifelerimi de -
l'Uhte etmek üzere deniz yolu 
ile İstanbuldan ayrıldım. Pay
tahtı on ay bir daha görmiye
cektim. 

Çanakkale::ie hummalı 

günler 

HBizi orada hummalı mc,ai 
günleri bekliyordu. Kıtaatın 

tahaşşüdü ve sahilin en mü -
him noktalarının muhafazası 

men:uubahisti. Beşinci. ordu 
Çaııakkalenin Avrupa ve As
ya sahillerine dağılmıs beş fır 
kadan mürekkepti. Bu ordu 
sahilin muhafazasını deruhte 
etmi1ti. Her fırO{anın, sekiz 
yüz, bin kişilik, dokuz veya on 
iki taburu vardı. İngilizler ih
ı·a~ hareketine başlamadan ev
\'CI hana tam dört hafta. mey -
dan verdiler. Bu zaman, icap 
eden en zaruri tedbirlerin alın 
ması ve İstanbuldan Miralay 
Nikolai'nin kumandasındakı 
tiçüncii fırkanın celbi icin kafi 
~amandı.,, . 

\ "
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•·• ~t.ı- "'' l"'7 .....- f topçusu suklit ettli·il!r, rııü- den şiiphe euiyorduk. Anıma emiricre miistenit blı- deniz ta- raç ıskeldeH ın,,a ctt. "I nıal'.ı-
, ıı ı ııı l a~ !!lnla · ·. ... ~~~~~~;e~~,.·?;,;~ , Bcnı cWe etmek i!;in ı i:ifAıA~~~:t;:;~~~tj~~~~~~.R~;';.1~~~aıı::~ a: ?N-::~~~~:Q;.--::,~~,.:;:,..;;;~~:;::~:::::;~~~~~~~ııı 

1 

tir. Kurslar 22 haziranda bitt<
cektir. 

Muhtelif memleketlerden. 
şehrimize gele maddeler 

1 Son haziran ayı zarfınds 
muhtelif memleketlerden ~ehri
ınize 224 fıçı bir, 1500 fıçı bı, 

75 ton ve ayrıca 10 ton mık -
tannda çinko gelnıiştir. Bunla
rın ilk iki partisi i~in gümrülr -
lere ithal beyannamesi verilmı.~ 
sede henüz bu çinkolar gümrük· 
tf'n çıkanlmamı~tır. 

İhtiyarın parasını gasb 
edenin cezası istendt 

Üsküdar Sul(antc~dinde Ye
ıı.ilbaf bayırında 81 numarad:. 
oturan 81 yruıındaki Bayan :A -
şenin bir gece odasına gi rcrek 
bir keseye saklamış ::ılduğu 365 
lirası ile bir yüzüğüaü gasbet· 
mckle suçlu: ayni evde kiract 
ve Üsküdar tütün deposund:ı 
amele bulunan Mustafa Akta. 
şın birinci ağır cezadaki mu -
hakemesi düıı tahkikat safhası-
nı :sona erdirilerek müddeiumır 
mi muavini tarafından mütaleı; 
serdolundu. 

uçlunun bu su~unuı1 sahil 
olduğunu ileri sı!rerek ceza ka" 
nununun 495, '197' ve 193 fıncli 
füadlfenın 2 inci üc.rıdl. ılt! eczı.~ 

Iandırılmasını istedi. ~ 

• 
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Fatih cinayeti faili 
7 seneye mahkum 

oldu 
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Büyük ortaya güre$CCekler 

meydana geldiler. Bunların için
de tamlmıyan Tosun da vardı. 

vanlan ekseriyetle yağ giire>ini 1 - Öyle ise, ille el seni onunla 
bilmezlerdi. eşleştireyim ... 

Bundan bir kaç gün evvel 
Fatihte Gelenbevi orta okulu 
önünde karısı Mükerremi Tahir 
adında bir erkekle yaşadığı için 1 

Ada: ,ve· Moda 
..(:, ·' 

Fakat Kara kocak oyunlarını - Pekii.la usta!. Üste de sana 
ömerlili Tokmak Osman, Taş 

köprülü Hüseyin de kazan dibi-j 
ne ge' .. ·-!erdi. Bunlardan başka 
bir ı;ür.o "chlivan da vardı. 

fevkalade iyi bildiklerinden bu teşekkür ~derim ... \ 
oyunların yardımile bazan ins:ı-j ~ Pckı ... 
nı umulmadık yerinden yenivc- - Tosunu eh, Taşköprülüye/ 
rirlerdi. \'Cr, iki manda boğuşup durs:.:n-

Osman, en ziyade tanımadığı j lar.. ,. 

bıçakla vurarak öldüren paça- • 

~u~~~~1:e;;~: ~t~c;,~~~f:.i) Bunalan lstanbul - Sayfiye ihtiyacı - Ada vapurunda - Güzel 
~2 ~=e:;ı~ril~~r?ı~p~a~t. , camlar - Dil yolu - Büyük tur - Plaj da ne -Küçük İbrahim, ustasının e

lini öperek kazan dibine yürüdü. 
Kazan dibinde de:;Le pehlh-anı 
gibi kalan küçük lbrahimc yan 
yan yan bakıyorlardı. 

lbrahimi tanımıyanlar bu de
likanlının kim olduğunu merakı 
cdivorlar, sonra da nasıl olup 
da -büyük ortaya çıktığına hay
ret ediyorlardı. 

T?sundan korkmuştu. Touunu Dedi. ·r 
kunsc tanımıyordu. Cazgır bile Yağlanmalar bitntl~ti. Caz-
bilmiyordu. Eloğlu bu ... Kispe- gır, davul zurnaları susturdu. 
tini giymiş meydana çıkmıştı. Kazan dibinden bağırmağa baıı-

Lakin ytizünden, vücudünün !adı: 

~i:!ç~:;:~:ii~::~ib;~~ demekmiş?:- Burada her yer plaj-Ah akşam olmasa-Soldan gerf 
vınının bu suretle yaptıgı talep Mevsim ileriledikç~ havalar Hatt' al d e!lİI 

çapından, dUTUşund1n Anadolu- - Büyük orta güreşi... 
lu olduğu belli idi. Sivastan ta, Pehlivanlar sıraya gclmi~ti, 

mahkeme heyetince kabul olu- .. · • a ar arın a uzun, g ..ı. 
k F d 1 7 4 h 

ısınıp guneşın yakıcılıgı arttık- Yazan • paçalı ve birer tuvalet eteği ı;· 

~anıson sırtlarına kadar ıyi pch- ı' Cazgır, her birini eşlemişti. ö
li\'an çıkardı. merlili Tokmı..k Osman.la küçük 1 

nara a ı ın sene ay ap. ça !stanbut halkının bilhassa • b' d .. tal 1.,.;16 · k • ·ı · t' • ı uran pııama pan ol' ,... 
sıne arar \erı mış ır. şehirde kalmağa mecbur. bulu- Daniş Remzi tesadüf edilen genç kactıalııf• 

İbrahim, yağlanıyordu. Bir 
ar~k Tokmak Osman İbrahimi 
iıUzdU. Tokmak Ow:nan iyi bir 
pelılh-andı. Nereli olduğunu bil
medıği bu hafif pehlivanı tanı-

Akkoyunlu Kazıkçı Kara Be- İbrahimi eş tutmuştu. 
kir, Keç:li, Sicimoğlu. gibı meş- 1 ., Tosunla da Taşköprülü eı; ol
hur pehlivanlar hep Sıvas yaka- muştu. Cazgır, pehlivanların !
sının yetiştirdiği babayiğiUer - simlerini, memleketlerini halka 
dendi. 1 bildiriyordu. Sıra, küçük İbra-

bir hırsız tevkif nanların bunalışı da o nısbet~e KOR O . genç kızlar bile göze çarpıYol" 
artıyor. Bu arada ge•mek, eg- K !ar 

olundu !~ek, sayfi;:ey.~ çı~k ~ İıemen her elde büyük ~ 
- Ahmed adında bir şahsın pa
raları arasından bir lirasım ça
larak polisin celbi ü1.erine çı
karıp vermesile yakalanan Sa· 
lihin Sultanahmet ilçüncü sulh 
cezada dün başlıyan muhake • 
mesi tevkif llararile neticelen -
miştir. Suçlunun muhakemesı 
mevkufen yapılmak ve bazı şa
hitler celp ve istima eylemek 
üzere duruşma ba.ska bir güne 
bırakılmıştır. 

oyle a_rtan ve buyuyen bır ıhtı· valiz veya çanta, file torbal9 
yaç kı. 

1 

vasının estiğini hissediyor ve ' tıklım tıklım dolu man~ 

dığı Cazgıra usuletle sordu: 1 T~köprülü d~. yaman bir hime gelince şöyle bağırdı: 
pehlivandı. Biiyük ortanın :;eçil- - Buna Ezerçeti İbrahim der
miş bir uzvu idi. Adam onu, ko- ter .. Hafif olduğuna bakmayınız, 
tay kolay yeneme•.di, Hüyük or- pehlivan oğlu pehlivandır. Bu· 
~zya çıkan pehlivaı>Jnrın ara- gün ille olarak büyük ortay:ı 

Fakat neye yarar? Bütün bu görüyor. in.sana iştiha dağıtıyor. 
ihtiyaca k8.fi ve vii.fi cevap ve- hıce, narin papuçlannı çıplak Vapur kallear kalkmaz yuk•' 

- Usta, bu kim•. 
- Ha, bu meşhur Deli Hafı-

:zın <)Irağı Facr~eli lbrahıın ... 
- Bu, büyük orta 00üreşı;isi 

mi" ... 1 ! 
- ) oo... • 
- E. neden çıktı ya• .. 
- Küçük ortayı tenıızleıniş 

f ında bu, üç ldş' kc,ı·kulu idi. meydan okuyor ... 
1Wçük İbrahimi de ~irndi say- Ömerlili Osmanı da şöyle tak-
~ak ve bunların i~ıne koymak dlın etti: 
. ıızımdı. - Buna Ömerlili Tokmak Os-

rebilecek günün yorgunluğu ve ayaklarına r,eçirıni.ş genç, taze rı gilvertede havai r;,şeıı1ıı:., 
sıkıcılığı ile bunalan şehir hal- insanlar vapurun içinde -sanki kestane fişekleri ~.tı!ıyorııı"' 
kı eğlencesi v~ serin bir havasile çamların arasında veya Ada gibi birbirini takip >den patla 
tatmın edebilecek hemen hiç sahilinde dolaşıyorlarmış gibi malar duyuluyor, Acab:ı. '~ 
bir yakın yeri yok. En :ı:akın - ıslık çalarak, mırıltı halinde at mı var?, diye yukarı tır!ı~"f,. 
lan Flo:ya, Moda, Suadiye, A- şarkılırr söyliyerek dolaşıyor- rum. Fakat hayır .. Hic te del(', 
da ve nıhayet Yalova. • !ar. Kısa. eteklerin altından ren Öbek öbek çevrelenmiş küçU . 

Buralara kadar uzanııbilmek, girenk mayolar bile görün- cük cemaaUer; süratle kıırdU1k bır ~livandır da. ondan. • 1 
- Amma yaptın ha?.. , 

İbralıim, okkac'l bun'~rı• na- man derler ... Büyük ortanın baş 
zaran hafi( otmakh beraber çok tanndandır. Pehlivan oğlu peh· 

~~- nıeğe başlıyor. 6 d• hemen her gün _...,,ı.anbulda kal- (Sonu uyfo 5 sUtun ~ 

çevık ve mahirdi. Onu meydan- Jivandır.. ı- M hk"' d*i 
dan çıkarmak ko'ııv değildi. Os- 1 Dedikten sonra: ' a um e ı en 
mıının bilmediği de bu idi. - Osman, hasmını küçük ve ' bir "f" 

Osman, gözüuü Tosuna dik- lıafif görme, sakla kendini İbra- ' ŞO or 
ıı:.i~. onun ç:n •ki- vücudiinü. himin fendinden... _, Kozgencek adında bir şoför 

maya mecbur bulunanlar için J 
oldukça mühim bir yolculuk gi-
bi oluyor. Bunun i~in bu eğlen A S K E R L J K ' J _{;;' L E R J 
ce ve sayfiye yerlerine bu fasi• Y 
ledoın -yani bizim gibi mecburi- \~------------------------

- Öyle ... Büyük ortayı kur-
taracak... 1 

Diyince, Osman gülerek: 
- Uıla, bu kabil mi?.. j 
- Öyle _görme onu, çok peh-

livandır ?brahim ... ellı santimlik .ıyaklarır.ı gördük- Dedi. idaresindeki oto ile Fatihten 
~e. bu herifi n:.ı9l meyılandan Sıra Tosunla, HUseyine gelin- geçmekte olduğu sırada 12 ya.~ 

ter fasilesinden- olanlar için an· Beıfkcz AaJoerlik şubesindetı: Eminiin.ü. Askerli].; ŞııbCıi' 
cak birer pazar günü var. Fa- • 337 doğumluların ve sıhhi se- deıı: - Ne de olsa cünnU kadar 

yer yakar usta.?. 
- öyle demeuim ya. 7. 
D~dı. 

ıkaracağım '"iye rlü~ünuyordu. ce; Hüseyin bildiği için halka lanndaki Mes'uda çarıınrak ba 
Büyi.lk ortay,\ belki, yırmi beş takdim etti. Fakat, T0tıunun is- cağını çiğnemiş ve kırmı,tı. 

~ift pehlivan ~ık.mı tı. Hepsi kar mini, memleketini bilmediğinden Su~lu şoförün sekizinci asliye 
7.&n dibinde y~~l~'llyordu. Os- Tosunun sırtına dokunarak sor- 1 cezada yapılmakta olan muha-

kat h°'! .. Bizim gazeteciler ic;iu t beplerinden dolayı ertesi sene· Görülen lüzum üzerine~! 
bu da yok ya.Biz bu nimeete bile 1 ye terkedilen_ diğer doğumlula- eratın muayeneleri .ı-:ıpılfll"" 
mazhar olabilmek saadetine na- i rın ve bu doguınlularla muame tadır. . e' 
il olan Atlahı.n kullarından de- leye tabi. kısa hizmetlilerin son . Bu muayeneler için tayın ol' 
ğiliz. Gittiğimiz, gidebildiğimiz t yoklamaları aşağıdaki tarihler- dilen müddet dolmak üzete ~ 
yerler; olsa olsa şuracıkta, bur de yapıla~ktır. .. .. duğundan raporlarında veY~ .. 
num=n dibindeki bir kenar 2 - Mükellefler nüfus cuz - fus cüzdanlarında sakat. sılıil' 
kıyı gazinosundan ba.•ka bir danlarını ve 111hht sebepleri do- sız ve gayri m üsellalı ks~1:~ 
yer olamaz. • layısile erteııi seneye terkedilen l~rı bulunanların ııcele nıl .1,, 

Tokmak 0.mıan. büyük orta
nın hemen, hemen başı Jdi. Kırk ı 
pııtarda bir kere büyük ort.ayı 
kurtarın •tı. Bir defa da yenil
mi~ti. 

man, yine bir aralık Cazgırın ltu- du: kemesi dün sona ermiş ve 3 
!ağına eğilerek sordu: (Arkut var)' ay hapsine 100 lira manevi za-

- Usta bu iri kıyun lıim ?. rar ödemesine ve 15 lioıı para 
Osmanın sorduğu TOliundu. 1 cezasına mahkfımiyetine karar 

0 vakit pebliYa.nlar, büyük 
ortaya kadar yüselirlerdi. Fakat 
lıaş atlına geçmek kolay değil · 
di. Ba.~ altında de\'ler vardı. E· 
><&Sen büyUk ·ortayı da kurtar
mak kolay değildi. Çünkü b~ 
doğt'lı sivri!JDiıı gidtn ~hli\'an
larm büyük orta. durak mahalli 
idi. 

~".2'gır, bilmiyordu~ Cevap ver- S p Q R ı verilmiştir. , • 

= ~:~ı:i~~~um..\~~oıuıu ııeıa BU haffakı' Mı'll"I I Denizcilik bayramı parlak 

Bunun için yazılanma "nasıl !er nüfus cüzdanlarile birlikte cuzdan ve 2 kıta fotoğraf)srl ır 
f eğleniyoruz!,, bile diyemedim raporlarını da beraber getire · şubeye müra.caatlan ilan ol 

geldi galiba!.. bir şekilde kutlanacak de "nasıl eğleniyorlar•,, diye ce~erdi!" bT . dalı "k k nur. 
başlık koydum. Sonra da bu aeyı ı ırmıa . a yu se 
seriyi hazırlamak bahaneeile mekteplere gınnemı.ş okurlaı 
gazeteden bir izin kopararak; da l!On yoklamalarını •.am~ın· ı 
bizim için birer "mıntakai mem- ~ yaptıracak.~rdır. Senesı. ı · 
nua,, olan bu cennet yerlere g;. çınde d~ha y\ik:ıek okula .gıre
debilmenin yolunu böyle bula _ rek v~ka ge~ırecekler ıdar11 1 

• • • 
- Övle. Görmüyor mıuıun he-

rifi hiç şehir görmonWj takı _ Küme mactarı , 
mından .. 

Bütün aşağıda,ıı yukarıya 
doğru seçilip yürtiyen pehfa'llll· 
!ar büyük ortada sellelen.-e dil· 
raldarlarciı. UmullJIQdık pehli
vanlar meydana gelerek in.sanı 
yenerlerdi. 

- u .. t.a.. şu ayaklara, elleı-e , ,.- Milli Küıne maç~ına bu haf- 1 
bak Y arunııar m trelik.. ta. Ankara ve !stanbulda de-

-- İnsan bununla kuru ~ş I vam edilecek, tertip edilen flks-
tutmalı değil mi?. türe göre Ankarada Demirspor- 1 

Bir Temmuz Denizcilik Bay
ramının parlak bir şekilde kut
lularunası için İstanbul Beden 
Terbiyesi 1dUdürlüğü ta.rafın
dan zengin bir program hazır
lanmaktadır. 

bildim ancak ı heyetı kararı ıle ertesı 8Clleye I 
.... bırakılacaklardır. Halen bir o-

~- Ye ba.şladım yazmağ:ı işte: kula devam eden okurlar fotoğ - Yallah bir elde yener .. Gör 1 la Gençler birliği, Harbiye ile 
müyor musun m· ba.reı,'ı ... - Maskespor takımlan !stanbulda 

- Nere! i acaba.!.. ~ 'p- da lzmirden gelecek olan Al· 

Program Modada tatbik edi
lecek. 

Bir çifte, iki çifte ve dört tek 
sikifllerle bayanlar ve erkeklle a
rasında yapılacak olan üç ya
rış neticesinde puan heaabiyle 
birinciliği kazı.nan ha.yan ve 
erkeklerin menaup oldukları 
klüplere birer kupa. verilecek
tir. 

• • • 'ı · raflı ve pulsuz mektep vesika -

Yani. büyük ortaya güreşmek 
kolay olmadığı gibi büyük orta
yı ııökUp baş altına gelmek de 
pek güçtü. Baş altında dev gibi 
viıcuUaı- vardı. Bunlar başa. geç
ın k · in senelerce beklerlerdi. 

- Bilmiyorum. ı ~ tayla Attınordu talomları Fe-
- Y ağlanı.şa bakılı~. yağ nerbalıçe ve Galatasaray ekip -

güreşinden anlı.yor galiba.~· teriyle karşı~aklardır. Şeh-
- Bu herifi bugün meydan - rimizlieki müsabakalar cuın&r -

dan ıwı.ıl ~ıkararoğJ:t usta be?. teei günü Şeref ve pazş.r günü 
- A be, BOl1 bunu di.işüıw:e- de Fenerbahçe stadında ya.pıla-

.. Evet şu İstanbullular naaıl !arını da beraber getirmeleri la
eğleniyorlar?. Merak bu ya._ Zl.Dldır. Bütünlemeye kalan O· 
Ben de bunu tuttuıılum bu..ae- kurların imtihanlarını iki ay 
fer ve ilk aklıma gelen Adalar içinde ikmal ederek geçtikleri 

1 

oldu. En başta da Büylikadayı sınıfa göre mektep vesikalarını 
ve sonra Heybeliyi buldum. getirmeleri icap eder. 

Fa.kat Heybeli daha riyade j 3 - Yoklamaya ı::;el'lCek Pil . 
Hatta, bin:oklan baş gliretQi

aı olaımyarak bil.~ iltında kalır
lat"dı. O devrin 'oa3 pehlivanlan 
korlmnı; adamlardı. 

ğine !brahimi düşün!,. _ "' caktır. 
- Hangi İbr:ıhlnıi?. ,. -ı , ' . Şarpiter arasında da Moda 

koyunda her zamanki rota. üze
rinde bir yarııı yapılacaktır. Bu 
müsabakanın galibine de bir ku
pa verilecektir. 

deniz ve denizcilik merakalıla- tün mükellefler iki adet büyük 
dosya zarfı ve üç vesika.lık fo

nnın mesire yeri, sayfiyesi ot- toğraf beraber getireceklerdir. 

Koca Yusufla, Adalılara bile 
bata ~~"D!eği :aıeneden elli altı 
yaşına gelmiş Kel Aliçolar var
dı. 

- Deminden sonluğun ı;u ha-
fif delikanlıyı.. ı ,_. Mevsimin ilk yüz

me müsabakaları 
doğunu biliyorum. Bunun için dir. 1 
daha umumi olan Büyükadayı . ..,. Y-01.:Jarna güııleıi: - Olı.d.a.ıı. ne ~ıkar usta?. 

- Asıl ondan .kork diyorum 

1 

tercih etmek doğrudur diyerek 
/1 

9 ı 7 11941 Çar ba 
oranın yolunu tuttum. V 11J 7ı l941 Cunıa sana? .. 

Koca YusuC gibi, Adalı gibi 
müthiş pehlivan.tar, ilıtiyar Ali
ç-0yu meyd&ndan çık&ııp baııı a
lamamı~rdı. 

- Hiç korkma.na!.. İstenıen Su sporlan ajanlığı tarafın -
dan hazırlanan programa göre 
~vsimin ilk ytizme miisabaka
ları bu pazar günü Moda deniz 

banyolarında yapılacaktır. Köpriiden vapura biner bin· H/7 1941 Pazartesi 
ilk el beui İbrah' ver... · ı Hazırlık maksadiyle yapıla

cak olan bu yarıııtara yalnız bü
yükler iatirak edeceklerdir. 

mez ve hatti daha hareket et- 18 17/ 1941 Çarşamba 

- Dernek ~ısın?:. \•.. .,.. , meden vapunm kamarasına gi· - 1817/1941 Cuma 
ren herkes burada bir ada ha ,,: 21/7 / 1941 Pazartesi - Hem de güle, gu~ ... 

Hat böyle !ken balj altında se-I 
neleree çürümek rııukadderdı. Her tarafı mor '53lkıli1larla 
Nasıl ki ~ geçemeyip baş al- sU.lü kulübenin önünde duran 
tında kalıyorlarsa, büyük ortada •iiir ( Oben) mahçup ve müte · 
güres;en pehlivanlar da bilme~- reddit sordu: ELEB K 
buriye baş altına geçemezlerdi. - Mösyö burada mı? 
Çünkü, baş altı pehlivanları hep - Hayaır, değil... 

[ HiKAYE 

- Pol Rebu'dan 
seçme ve yiğit adamlardı. - Acaba ne zamaıı gelir? 

Kel Aliço ötsün de başa ge<;e- - Bilmem belki bu a 1>:11am ... I tı. Şair, bu alim adamın en dost- yine Parise giderek tacirin def- dine böyle dikkatle baktığını gö-
lim diye dua edenler çoktu. Hal- Belki yarın... ı !arından birini taruyoıılu. On - terini dutmağa mecbur kalacak- rünee başını çevirdi. O zaman 
buki. Atiço ne ölüyordu; ne de Şair daha ziyade i~rara cesa- dan k~ndisi için bir tavsiye al - tı. Oben cüretinden utanarak aya -
meydan yerini bırakıyordu. El- ret edemiyerek meyuıı bir tavır mağa muvaffak oldu ve hemen • • • ğa kalktı . Artık çan çalınıyor -
li allı ya§ına geldiği halde kis- la bir kart ve bir mektup uzat:ı Mösyö "Perlo Laroşinin,, ika Zavallı "Oben., muharririn ken du. Paristen bir Tren gelmilj is -

d 
Kırk """ rak: met eylediği Maroldaki mali - dini çağırtacağını, yanına kabul tasyondaki katar da Parise ha-

~ti omuztl'11 ~ pınara """" - Bunları Mösyö Laross'a kanesinc gitti. edeceğini hiç ümit etmemeğe reket etmek üzere bulunuyordu. ! 
g Oreşe gnlıe yo u. t ı .. ;; baş veriniz, dedi. Şimendüfer istas- Zengin edibin orada gayet mü- başlamıştı . Belki de şimdiye ka- , • • • 1 1 

h 
~'-"--ım~ara. oraU.ı...gu . . yoouna doğru mahzun ve dü - kemmel bir sayfiyesi vardı. Çok dar bir baskasını almı~tı. 

pe 1 '"""""'"'1 yırını yırmı ~ünceli bir halde ilerledi. Za . d' -· b. · 'k kı ·ı lnı Bu son ihtimal ile istasyo11a Trealerin y,elip gitmesi bütün 
Yedi .sene Uzerinde tutan Kel A- y il • . H bah sev ıgı ırıcı zı e ya z ya- 1 - k dı ş· Ya ı saır er yer ar uu" d La b" ı f b' kadar gelerek orada bir sıranın yo cuları ayaga al rmıştı. a-
ıı'eo, nihayet elli altı v•"'"' ""'!- . ... ~. - şıyor u. roşun oy e sa ır 

s ,..,, __ ,,,_ zellı'klen·1e •0yrı·n· rtoyu!m•· k" ha t · · k M t üzerine oturdu. Artık aks.anı olu ir zavallı kelebeg"in ayıı.klar al · 
di,-;; za"'•" yetişıni~ olan Koca · ~ c ~ -oy ya ı geçırmesı ızı a -

.,. .. -. w b;.. manzara alm•~ ol"•""n• ha' ı p ı h t · · d' vordıı'. Bı'raz o"tcde beyazlar gi- tında ezilip kalacağını düş' ündü. Yuauf ve Adalılarla boy ölçW,- " .., """" .. meze er onun a ırı ıçın ı, , 
m

''•tU. de hiç bir tarafa bakmayarak Son derece hassas, gu"zel sa_ yinmiş bir genç kızla siyahlar Yere eğilerek kelebeği eline al · 
_, .. .. tt t d · d · · · - · l bir hizmete· dı. Onu incitmemek icio bütün 
Dev gibı' Adalı \'e Yusuf, ihti- yuruyor, mu a.<ıı erın cnn natta ga'. ·et müstait, nahif ve gıymmış yıı.ş ıca ı dll~un" u" ı H lb k' h b. -' oturu ı d Hizmetci bir dikkatini sarfediyordu. lstas · ı ''ar Alieovıı meydandan r,ıkara- _, yon u. a u 1 u ıça- 1 haeııas olanbu genç kı7. kÖijkte yor ar ı. -

;.,.,,,,.!ardı' '. B'----'cyh hı'e re henüz yirıni iki ya.•larında i- den bire: yonun kapısına sarılıp yüksel-
~~.... u........., ,. eli Şiındi . ,.,_ . lıi tabloları, çiçekleri, eovasile meıı- Am tın 1 s· miş, çiçekler açmıs. bir mor sal-
bövle bir devirde bir pehlivan · yınc .-urıae - 'ç bir gut olmagı" bütün hav. atın zevk-! - an ma eze... ıze 

, 0 eye muvaffak olamıı.d• dogru· gel' Ben hö'ceklerı· kım vardı ... Şair kel beg"i orava 
büyük ortadan ba:; :rltına nasıl s "n - av- terine tercih ediyordu. Bunun i-I ıyor... ' det etın•k ona pek gu" e gclı'yor hı'ç sevmem öldu" reyı'm ! Dedi, koydu. Hiç olm&.7.lla dçeklerin 
g,,,.,.bilirdi. ~ " - çin bir takım yabancıların ziya - --..- du Arlık h tta '-·d Ge k araıı.ında can versin! .. 

·• ı: •• b •-ı.. K · aya n ° ""' ar u - retleri onu rahatsız ediyor canı- nç ız: ,........., ı ..... ayınca, oca sanmıştı kı' e•-•ındakı' tabı'a _, 1 H h G" Dı'ye duş" un" du" B k ldı 
Y f1a A·'-'·'· v tr cılar uuı nı sıkıyordu. Hatta ~imdiye ka- I - ayır Luis ayır... u - · aşını a r-

usu r, ......... r, ... a an tın ""'·0llı'klerı· bil" onu meşgul Y d "il k dıg" ı be lb. ı· l 
al 6~ ~ da b' k k' · · h nah ... Muzır bir böcek eg , a- zaman yaz e ıse ı nzın 

gibi devler, bilmecburiye baş - edemi·~•u. 

1 

r ır aç ışı zengın mu ar - gli 1 .. 1 . . k d' d'kil · 
tına güreşiyorlardı. ,~. ~ ririn katipliğinde bulunmak için natları kırılmış bir kelebek... ze ~oz t>rı~ın en ıne ı mış 

B 
--·'·ki . . k Şair "Oben,, aç kalmamak için müracaat eylediği halde reddet- Ba.ksana biçare yerlerde sürük- oldugunu gorerek utandı. Ora -

u, y..,..,, · arımı ıyıce mu a- Pariste bir tacirin vıınnıda def- !enir. Yazık. Zavalı Kelebek... dan hemen uzaklruıtı. Haroket 
yese ettikten BOnra. kiiçük İbra- t t tmakl ,

1 
b mişlerdi hususi hayatlarına ka- tın k .. b 1 k ta ... 

himin büyük ortayı Kırkµınar er u a meşgu ul~uyor, rışacak bu yab•.,cının gayet ter- Oben şu sözden müteessir ola- e P uzere u unan :ı rın u-
gibi bir yerde çıkannaaını mü- sabahtan akşama kadar bır çok biyeli, ?Pki . üstai t olmasıııı rak başını kaldırdı genç kıza çüncü sınıf vagonlarından biri-
lfıb.aza etmek okuyu.eularımca rak~ları kaydctmrk, _ccıne~ k istiyorlardı. vlesini bulmak - baktı. ne atladı. 

ay vordu glyı·nm· b' •---"· Halın' de tav yolcuların arasında beyaz sakal-

bu muhterem adamın koluna gir 
diğini görüne.e bütün kuvvet ve 
cesareti kesildi. Eyvıı.h ! .. Me -
ğer onun kızı imiş. Şimdi biraz 
evvelki cüretkar h reketinden 
utandı. Kim bilir şu kelebek ma
cerası için kız kendisile ne ka -
dar eglenmişti. Hiç 5üpe yok 
kendini kabul etmiye.eklerdı. ı 
Bu kadar hoppa bir adam! .. Pa· ' 
rise pek mah1.un, Jl<'k karanlık j 
hayallerle avdet etti. Ertesi gün 
akşama kadar bitip tükenmek 
bilmeyen rakamlarla metgul ol
du. Akşam üzeri e•:ine a "~et et
tiği zaman kapıcı bir mektup 
verdi. Bu mektupta k.wlisi aka
demi azasından Mö.ıyö "Per 
lo - Laroş,. un nezdin~ davet o
lunuyordu. O gece sevincinden 
sabaha kadar uyuyamadı. 

• • • 
Şair Oben Mösyö "Per -

lo - Laroş,, un katipliğini yap
ınağa başlayarak muhabbet \'e 
teveccühünü celbetmişti. Eser· ! 
!eri de ragbet !!;Örüyo;-du. Hele 
tiyatrolardan birinde- oynanan I 
piyesi pek ziyade alkışlanmış -
IJ. Bu yeni usulde yazıtmı.ş maıı-1 
zµm bir (Trajedi) yi bütün mü-I 
nckkitler beğenmişlerdi. Şil.irin 

muvaffakıyeti bundan da ibaret 
kalmadı. Matmezel Perlo ken . 1 
disini bei'enmişti. Birbirlerine 
açıldılar, Ve nişanland1lar. ı 

• • • 

İ L A. N •. ıl 
. Kuleli Liı;esi Müdür1üfr,, 

dilekçe gönderen Beyazıtta ~
Yusuf oğlu Halit Çakana sd ,ı 
daki zatın 1. Tüm. As. D. 511 

müracaati ilan olunur. 
• • • 

BevoP'lu Yerli Aı;kerlil< şuııt' 
den: ~ 
1 - 337 doğumlular ve~ 

doğumlularla muameleye ~~· 
diğer doğumlulann son yo 
ma.sına (1 Temmuz 941 t»;r~ 
de b8.41anacak ve 1 ;\gıı> 
941) de hitam bulacaktır· ..ııır 

2 - Yoklamaya ayın tek~ 
lerınde &abahleyin saat ~ 
buçuktan akşam saat altıY' ~ı· 
dar devam edilecektir. (CUIY 
tesi, pazar günleri hariç)· .. tf 

3 - Yoklama aııağıda g(Jll ,.-· 
rildiği üzere nahiye nahiye 
pılacaktır: ,-

A - 1 : 7 temmuz 9'i1 
Beyoğlu merkez nahiyesi. / 

B - 8 : 15 Tem.muz !)41 
Tak im nahiyesi. , 1 j D - 16 : 22 Temnııu 9• 
Galata nahiyesi. 

1 
~· 

C - 23 : 31 Temmuz 94 
Kasımpaşa nahiyeı;i. ~· 

E - 1 : 7 Ağustoo. 94! 
Hasköy nahiyesi. 

1 
;• 

F - 8 : 15 Ağwıtos 94 
Şişli nahiyesi. / 

G - 16 : 22 Ağustos 91l 
Kemerburgaz nahiyesi. 941 1 

H -. 22 : 31 Ağustos s~ 
Kısa h~Zinetlilerin yokl~tiııJ<l' 

Bu ılan davetiye malıı~e .ıl 
dir. Temmuz ve Ağustos 8'~ 
içinde bilamazeret yoklnJll'8d' 
yaptırmıyanların 85 incı t1I r 
deye tabi tutulacakları ;ıa.ıı 
tun ur. 

- . ,'f).,r 
Bt>yoğlu Yerli a,,J;erlıl', 

sinden: ,J, 
1 - Sakat, daimi sak~t·,,~ 

sakat, hafif sakat, gayrı ~~ 
tah , silahsız olanların bil" ;JI".: 
neye gönderilerek muaYJ~ 
ne devam edilmektedir. ~ 
941 nihayetine kadar bl1 t 1 , 
yettc olanların ik~r aılluı:J 1 

toğraf, nüftıs hüviyc~ ~jıf 
!arı, varsa ellerindekı j. 
şubeye müracaat etmelcrU 

2 - Bundan ba.şk:ı ç 1~ 
daimi çürük, ihraç oıanlııt~ 
vaziyetleri tedkik ediln1ernıeıe·. 
re raporları ite @ubeye gek1:)111'' 

3 - İhtiyat eratın yo ~sÖ~ 
sına Haziran nihayetineel~~ 
devam edilecektir. Gc~1;Jll' 
ri de bu tarihe kad&r _A 
rını yaptırmaları . 

kol taşır. temıze çek.ınekle omlir geo;ırı •

1 

ta pek ko!a· ~ğildi. Bu, gayet güzel endamlı, sado Paristen gelen trenden çıkan 

ömerliıı. Tok--'- Osman, peh- ' · . Zavallı şair her ihtimale kar- ış ır .............. • -'""" Artık ı.. t b km da ·· 1 bl 'be .. ı ı lı muhterem bir adamında va -liv:uıdı. Hem de pehlivan oğlu vu ış en ı L' u:ınn -
1 

şı taliini tecrübe etmeğe, bir ruı oy e r cazı , oy e ana-
pehhvandı. Pa!u.t büyük ortayı mıttı. Bu esn~. Akademı a - kerre müracaat eylemeğe cesa _ şılnıaz bir slh!r vardı ki şair on- gondan itıdiğini görmüştü. Onu 
lrurtanp baş attıaa gııçn:ıek ko- ~n?an MOSJIO. Perk> - Laro - / ret etmişti. Nefsiae öyle bir iti- dan bir müddat gözünü ayıı-aına- birden bire tanıdı. Bu adam, ga
lay değildi. Baş altına giderse ş~,. 11:~ eiıer~ tasnı~ ve tan- madı vardı ki ... Her halde bir I dı. Genç kız ilk görüşte kendile- zetelerde defatla resmini gör
devlerle karşılB,iacaktı. zın; ıçuı _b~r ~a~be ıhtıyacı ol - kerre kendini g,örüp ~örüs;tük _ ri hakkında. aşk, he~i değil düğü meşhur "Perlo - Laroş., 

O ben edibin kızı ile ev lendi - "••llll!!llllllllllll!l!!l!••-"'=t 
ği ~ün ziyafet sofrasının bulun- K ııı)'O 

Şimdi ortaya bir de Tosun dugunu ışıtmıştı. ten sonra mutlaka kabul edile _ fakat hürmet ve samimiyet tel- idi. Buna hiç şüpcsi yoktu. Bir-j 
çıkmıştı. ömerliti Osmanın gö· Müsyö" Perlo Laroşı . , gayet ceğine entin bulunuyordu. Fa - kin eden mahlflklardan idi. den bire kalbi çarptı: 
all 'l'o'llllda idi. zenigin olduktan başka fevkala- kat çok yazık ki kaoıcının önil- Oben yerdeki kelebeğe baktı, -Acaba inip kendisile g\irüş. : 

• Tcı&un, aeayip bir adamdı. de .ilim ve derin edebi tetkikle - ne gelir gelmez bütüncesareti • Sonra kızı düşündil. Acaba bu sem olur mu? Diye dUsündU. Fa-ı 
Sakar bir pcyliva.ıı olduğu sura- 'rile tanınmış bulunduğu için keeitmıf, hele aldığı cevap blC&· zavallı da kendisi gibi bedbıibt kat bu e. nna,da öteden beyaz fis-

' tmdan belli idi. Anado1- »ehli· "Obea., bu hiaQl caıı tını:ı . reyi büsbiltilıl ~tı. İşte mı i<U? Kız bir yabancının keıı. - tanlı.Jpzı.ı..,,koşup geldiğiai ve -- - -- ~ .. , 

duğu odanın açık penceresinden apıcı ara . oıll" 
giren bir kelebek ikisinin de dik- Bir müessesede daırc uill' 
katini celbetti. cılığı ve kapıcılık Y~.~li •" 

Kelebek canlı bir çiçek gibi cek ahlakı mazbut. as' iııt'' 
genç kızın başının üstünde uça- ı intizamı sever birisiııc .• ~~· 
rak dolaştı. Ve sanki mes'ut çif- yaç vardır. Talipler;n e p1il' 

\ 

Sabah,, idare şefligtn 
te saadetlerini yapan yaralı ke- racaatları. t" 
l~b~in ııelaınını getirnıi~ti !.. 1 a 



-

"'•W.nnel taarruz 
hedefleri 

Şam düş· 
mek üz 

( e., tar ft 1 ,.,er sayf 
de bulı.ınıı.n Kuneyn. 'run znpte

ı• .. tuofı 1 ımıı ..,.ı..ıaı wldiğiru tcyıt ~tir. Mütte -
ı..;:~ henüz taa.zzuy halinde .filı: .kuvvetler Jiin saat 21 de 
["'Ull&ıı. Büyük Britnnyanm Kııneytraya gır !erdir. Bunlıl~ hamlelerile hayli sarsılan dan 6 ı;aat "'"-'l e Erza tekrar 
~ Yurt!UD& teveccüh edeceği- ~ edilmı.ş buhJ.ouyordu. 
b. ~ dair kanaatler uyandırmış- , Sahil 'kısnwı.la müttefik 
~ llava ordulan, slddetli ve · kuvetler şımdikı halJe Sayda 
~ aUıflerlle in.iş ve ~ 1 ile Beyrut ar~ mesafenin 

>'et-lerfn.i baJ} kaldırmıyaca.k bir üçte binnı kat.etmişler ve hiç 
~ getirebilir, a.kı.p giden bir muk.ı.vemat gomıeden kti
~V& piy.deai, adanın bir çok ÇÜk bir UPhn ~şle...-dir. 
Clııeınu bölgeierinde köorü baş- Miittefi.ltleır Mercayun mın
~. kurabilir ve yıldırım ~ ta.kaamda -,,. Hennon dağının 
;;:::ııert bu hareketleri oqar, it- garbında ılen hareketlerine de-
• ., """-•------ .._._._._." ..... ' vam eı1iyorlar. 
lı -..cuıı gen~~. 

~~affaltiyet yolu ille, Britaıı- fJıuıa aamız tıeşhdı 
·-n geoerdi- Kudüs, ~ ( ıı..a... ) - Şa.muı 4 

"-Ylar mil garbıwla olan Me«zenin, Hür 
Plrtak ' . ~~tta ~lr yıl . da ?u Fransız kuvvetlen tarafından 
t\t:i. dilegı hakikate m1olap l i§gali üzerinemo.ttefi.k kuvvetler 

reınedi. Bununla beraber A- Şam& taarn.a başla.mışlardır. 
~~ bu acı ihtimali bir !Ahzs -.,..,a . ıılMlıı. 
""- en uzak tutmadılar. Her 1 b::.;' havaıanan bir çok filoların Kudüs, 1 (a.a.J - Resmi 
'"eflerı, taarruz çıkış lisleri- radyo ın:uhan'İJ:i dün akşam j 
~\ Bı.ı uirnrda büuHı.- zayiata yaptığı neıırtyatta Avustralya- 1 
.., " ,,_ cJ- lı keşif mı.ifrezelennin Merea-
bııı ~ adalılar, Avrupa- yun mıntaleaamda Beyruttan 
tib· 11 tofıra.klaruu bın.laııalr. 24 kilometre mna.fede olan Da
'l'ti l fedakirhldar pahuma, I mur köyUne 7ar>hldannı bil
tlııı lorya1 orduya kuYvet ve ui- dinmşUr. 

'
" Vetnıeyi İf plio.l&rıam tı.,. l F ._ - ,.....,. vazi eti 
~ı .. geçirmişlerdir. 1Sib-=-c R1lll'e - r Y 
~ büyük im.panı:torlağun Vichy, 19 il.al - &yrut -

llıutcrekk. d" • bütün ıru - daıı gelaa .bu- hıı.l;ıo>.re göre, Frazı 
•eu · rr ıma.gı, T ı = D&va luffvetl"" avda mıııl e~ın kaynağı ve 515 milyon 
~ kutıenin utinadgibıdır. Bu- takutn a dilfme:n ıarlılı te -
~ lıı.ın elinden çıkmasile Aı:ı.- ~kküllenni muvaffal<iyetle 
• • Saksonların artık muka.- bombardmıa.n etmişlerdir. Di· 
ı-eıJıet kudretleri kınJm.ııı, bii- ter tare.ftaa l'rıı.nsız deniz kuv 
;- etnel!eri ııönmü9 sayılabilir. wt.ıeri a · muı.takadal<i mıı -
~~· lııtilı:bal adanın ,..a- h&rebe •'r.ft;aıJe tn~ifrı: mev-
ttlt na b . Ana )'W'd. çe- -" · •~· • ı rd Fra lı bir kale _.,;}'8ti:rıe 10kulma- ..uerıne """ 1.Çlllq a ır. n-
d ~e •igal l:a.ıe.VY!lrlan köklin _ sız motörta kuvv~tleri biri al -

"11 baltala.anı&Iıd.io.:- bay .olaWı: lizerc 7 veya 10 ka-
ğı~_"-kit nltit en sal" 'liyetli a- dar subay ...e 500 esir alaıı.,ar
~-l'dan 'still iırıki:.nları - , dır. miktarda ma1-ne 
de '~eri iışitiliyor "" ınern..- iğtinam edilmı\rtir. 
~ C&nJı bir faaliye le delra.m 17/18 a&irao gecesi d* 
'-.~ Ytğınaktar «la bu heyecan- maa B •vrııtu ;;,. .kere bombar 

atttıMJ"Ol'ı l J' -.. 

ı·~~l~aıı ordu~u, Giride karşı ıhman etuu,t.ir. ıı....,. eaııoımi
h~t "Gl ufak milcyaslı ve ois - yetm7.dır. 6 - · "fl 5 yaralı var
h; .. "tı kanlı bir tecrilbe ile, tes- dır. 
ıt~d ~ıleıniyen bir ada bulun -
n~Q~nı ~stihdaf ettiğine ina· F . / ... J . J 

lıt· Çogaldı. , ın an ıga a 
·ı•va' büyiik ha.smı.n durma.dan ? 
~ . tn eden büyük hazırlıklarl· ne oluyor 
~~•liyen!Pr. bu harbin geçi·' • 
ıı_.. ~ ~fhalarııı, ~imdiye ka- ıa .. tarllft t ı-ı ... ·-
~ t<>,e Çarpanlarla bi<; de mu üzere teolwb: almış fevk&
~/J:;oı ol.amıyacak bir ıtiddet liıde m..- 'tt ~ lan , 
~., ~tt.e olacağından kork· ilı.tiya.tıan ııiWl albna çağır-ı 
~ 'l~<:lır!ar, hatta, harp, henüz ımşbr. 
l ~~ak i"tidlLdları bile gö.- Fin -~ kemitoesi liğvedidi 
ı::~t.!'.'tit-, denilse hata edıl· j He1 inki, 19 (a.a.) - Salô.hi- 1 

yetler -11*i hakkında karar 
ll·;ı..ı. vermek ve merlı.ııız hü.kfunocile ı' %~af·ı Ya &dasına atlamak, _,_ .• ,.. "-- hail.....__,_ t;_,i 1 •rin mukavemet. kuı!I?>- .,..... ..,...,,....~ .,......, .. ı 

~ !:ırmakla müırıkii<ıdür Ha- üzere teııeklcül ~olan Alland 
.~ ha· 1 • • b ,:_ __ _,_ ı -adalan - Sovyet komitesi 
~ ~~. n.eıe~ID;W .. . '! ıııa~ faaliyeUtıi tatil etmiştir. 

"i ~ ~-e~mı buyuk şchırler Finliinollyada ıllman kıtaaı 
() ~hrıp,el" de . a.ılatmıştır Londra, 19 (a..a.) _ Finlin-
~ : Ve Çın, ahlı_ıka sıstenııne k~v diyıulan Petsamoya giden va
~ geıchen:mıyet._ ver~k la: purlara seyriııefain ruhsatiye -
.lıtian . mesı ve dort aynanben !eri verilmemnm 14 bazirandaa 
r;~ hl:k m.cyd~ mubarebele beri lreşildi~ini bildiren iktısadl 
r 'hıe ı v~rıl:n ı~tır. Bu m uha - harp neMreti diyor ki: j 
' g;,,~ııı mahiy.e~ini, hakikati· - Bize gelen bir habere göre 

\te Yen teblıglere bakarak, haziran başıııdıuıberi Alman kı-
·~İıl:ııı~k .de imkansızdır~ !n. talaı_:ı o lradıı.r &ı.zla _ miktarda 
~· r~ gore, zayıata r.ıgmen, Finlindiyaya gelınege başla -
tib;'' kervanlan ada müdafile . mıştır ki bnnlann sadece mem : 
toıtla~lcmektc, oradaki çalış- leketten _geçmeyıp ot'ada mevza 
l\\arıı ılc d"raklamalara uğra - lan aşıkardır. . .. . 1 

~ıa,aktadır. Almanlarsa, bu • 14. Hazu·andan ber;ı uç . Fm
l!ı~il etın g-ün "',"~tikçı. azaldı- hmdıya . . vap~ tev_kif ~ış
lt,,b lıeı k~~i inandmnak için tır. İngılız hükümeti, Finlandi-1 
Q 1aı-ıı, rak 1 kta ya vapurlanna ruhsatiye ve-

1 
ı.' ar am ar va vma - ild. - . k bul etmi nl 
"I'' : 14. mil to batırılmış n ı;ı-ı zaman a ş -

yon n duğu şartl:ıra Finlandiya hü-
1 () hatd .. kümetini rtık uymağa mukte-

~a c!v e: a.da hucumıın çı.k?'8- dir bır vuiy te telakki etme
"e S ~~ı~lı (Alman tabınne nıektedir. Geçen sonbaharda 

~.'lir;ı' ~Urmreif) biı· duruma Finlindıya hükümeti Alman 
' ıııı. m·d- • Bö. l - ta . ı~ h · .ı ır · Ye ısc , _ - kıtalanna Norve<;e gitmek üze-
--~la l'd.ofı, adıı.tlı.r Vf! yıgı - re Fınlıindiyadan geçmek mü
~ ~:ga.n takip edilen maksad saadesini vermiştir. 

, ~Ur. Bu ihtimalin, n~ de --~!!!!!!!'!""'....,"!!"",.....,!"!"!'!"!"!'~ 
11\ ~vv.,rn olmarlığn,ı bir 
. .;ıa.ka\eierimde isbata ça

\ lıo.: 
"ıa~'Urla mü.lıim k'ıvvctlerin 

~al'ıııtnası, bu yaz bir çok işler 
frer aya azmetmiş olan nuı

\~Qd 0rdıuıun doğu istikamet 

1 r :, taarruzlara gececcğine 
l\ıı a.n . ihtimallere kuvvet 

VF.Nt SAr.A"" 

T • r erı 
Nasıl Eğleniyorlar 
----·~-------------
Ada ve Moda 

·' 

Türk-Alman 

muah denamesi 
A a ı l~ngiliz 1 Amiral Darla

nın nutku 

( a .. , tarafı 4 UneU Ayf•da) 

1 arı portatif .;;ofra.lann be ,ında 
buğulu slşelerin köpiikl~ ' 
ağızlıı.rından buz gibi bira içi- ' 
yorlar. 

Tiirkzye ile Almanya IU"Ulln • 
da imzahnan yeni ve on ,;ene 
müddetli dostluk mııahedesi diiıl 
piyasamızda ~alıla Ju.rşılan
Illl§tu·. 

• gazetelerinin 
Almanyayı şiddet- •• 
le protesto ede<:elı mutaleaları Demek ki Ada alemi daha va

purda başlıyor. Öyle ya amın&.. 
haklım da yok mu ya! .. 

Vichy 19 (a.a.) - D. N. B.: 

'ı'"ıuıiuP"!.on, 19 (a.a.) - Sum
ner Welles b<'gün be,.anatla bu
lunarak Robiıı. Moorun batını- ! 
ması meselee.e0 de Almanyaya 
karşı tevcıb 'l'lilcn ithamların 
vapurdan kurt:ırılanlann Kaoa 
muva..'<alıitiyle hafiflemiş değil -

(Eaş tarafı 1 ino-i saııfacla) 
dir. Türkler, kendi toprakların 
dan Alman kıtaıarmın geçmesi
ni mümkün kılaca.k bir hükmün 
muahedeye konulmasına. da mü 
saade etınemijlecdir. 

Bıışvckil muavini amiral Dar -
lan Suriyede harbeden gene -
ral de Gaulle taraftarlarına rad- 1 
yoda hitap ederek mütareke -
den düştükleri lıatayı izah et- 1 
miş, bütün vaziyeti kavraya
mıyarak vazifelerini ifa etme -
yenlerin mesııl olduklarını aöy- 1 
!emiş ve şunlan ilive etmi,ştlr: 1 

Bu Vıq>\ll' yoleuluk müddetin
de de eğlen<!e lıqlamaaa ııade 1 Adaya inhisar edecek an :ııevk • 
w sah müddeti ne k.aducılı: bir : 
zamana atkıııaıcalı: .ki?. Gerıye l 
kala kala pek ""' bi1' mli det ka- 1 
lıyw ve btr ba.ttalık aeıyı, h._.. 
reti de bu arada Qtkarmalt 
mümkün değil 

Anlaşmı haberi piyasaya yııp. 
yıldık.ça iİDldiye kadar pa.raia. 
rını i9)etıııeyen lıaın mi!veavis
!erin harekete geçtiği ve yom it 
imkB.nlan aradığı görülmüş • 
tür. Bu arada lıtr kıııım müte -
şebbialerln de Trakyada ti.ca
ri tejlı:fült ye pm ak ve evvelce 
buralarda. meveırtken bililıare 
kapatılan mliesseselerini açaı.ak 
karanııı aldıklan mllşa hede &
dilmi.ştir, 

dir. 1 
*ı:nerilı:a alınacak tedbirler 

hakkında yalr:ında nihai karan ı 
ıu verecektir. Kaptaki Amerikan 
konsolosuna Robin Moordan 1 

kurtanlanlara ait ifadelerin hti
liısa olarak gönderilmesi husu
sunda talimat ver.ilıniştir. 

Welles, her ne kadar alma -
1 cak tedbirlerin ne ol:acağını söy 
1 

lememişse dı> en hafif halde şid 
detti bir proteı;too yapılaoağı 
tahmin edilmektedir. 

Babrlyelilerıe verBea. emir 
v,..ington, 19 (a.ıı..) - Bah

riye nazareti bütün bıı?-.riye ih 
tiyatlanna hitaben neşrettiği 

bir mn.ri y~de "lıuır., bulun 
malamu bildiraıiıpr. 

Harp filo8ll ihtiyatları be -

nüz hizmete çağnlınamıfla.rdır. I 
Bahriye nezareti ticaret filo

sunuıı. genifletilnıeai ü, in icab 
eden mürettebatın emini için de 
adam tedariki hnsusımda bir 
beyaımame neşretmiştir. 

Bahriye ııazın aJm.y Knoıc, 

geQen hafta ..ıüada.r.lanl gön
derdiği bir tamimde ticareti 
bahriye snbaylarmın her i.ıı 

donanmada faal hizmete çağrı · 
labilıwılderini l&a.bw ve..'"llliıjıtir. 

Afrikada 
(8•t t.nıf• 1 lnOi aayfıdı) 

yiatı tııiımindeo fulııdıı'. Mu • 
.ha.cebe ~da 200 !ngi-1 

olduğu M1'p'=4tır. 
1ııLe· 1 i)""4> bir bSTa alanı 
K&iUl'e. 19 ( a.a..) - Mısır 1 

dahiliye . ııeaa.rctiııia tabljği : 
Bu ııabalı. :taı.-ıeriye ilari

ne yapı.lau hava alanı esıı&Slllda 
yalnız bir kaç bomb& atılımftu' 
AlBrm bir t AİİrmiİO ""' tay -
ya:re d&fl toplan aut acowıtır. 
Bir killi ölmüıJtliı'. M:Midi ha-
sar hafiftir, • 

Brest limamna yeni 
hücum 

Li>ndra, 19 (a.a.) - Hava 
nezaretinin tebliği: 
Bombardmwı tayyareleriı:niz 

diiıı gece A.lm.anyımın şimali 1 
gııcbisindeki dem& ilsleriyle li 1 

manlara ve Fransadaki Brest 
deniı; üssüne fiddetle hücum et- 1 

mişlerdir. ı 
Bremen ile Breat lııavuzlan 

başlıca hedefi teşkil etmişler -
dir. Bilindiği tizere üç Alm.ı.n j 
zırhlılı Ii•m• ğınml§ bu
lunmaktadır. Bu lıueki.ttan 4 
tayyal'611lU döıımemiftir. 

İspanyanın bir 
talebi 

Moskava, 11> (La.) -. Tas a-
1 jıuısı bildiriyor: 

lspanyada çıkan Arriba. ga- · 
zetesi neşrettiği bir malı:alede 
Fra.nsanın Fası muhafaııa et
mek arzusunu takbih ediyor ve 'ı 
diyor ki· 

"Vaktiyle Fransa hiç bir 
hakkı olınakaızın Faı;ı ele ge - j 
çirmişti. Ve bugün de mubafa- , 
za etmektedir. 

Halbuki Fas huktıbn Ispan. 
yaya a.i.ttrr Bedlk:i Fı ••t.8Jzler 
bunu maziye karışmış olduğu 

Bununla beraber İngiliz cfld
n umumiyeai, Almanyanın ma
lüm olan wııılllne sadık kalarak 
Türkiyeden daha esaslı menfa- ' 
atler elde etmek ietiyeceğine 

kani bulunmaktadır. Almanya ı 
bu talepleri, iki memleket ara -
ııında halli icap eden meseleler 1 

hakkında dostane bir tarzda fi
kir teati edileceğini gösteren 
bükme llıtinaden ileri Gİil'eCek -1 
tir. 1 

Berlin - Ankara mııahed.esi, 
Almanların Sovyetıer birliği 
karşısındaki talepleri ile de 1 

miinuebettar sayılmaktadır. Bu 1 

ııaba.hlı:i gar.eteler Balkanlarda. 
dola.şan ve henüz teyid ediJm&. 
rıUi bulunan b.ı.zı şayialın bü - i 
yük başlıklar altında neşretnıelı: 
tedirler. Bu ııayialara göre, Al
manya ile Rwn.ıuıya Sovyet 
Rusyaya taarruz etmek üz.ere 
bulunuyorlar. Hatti. bir riva . 
yete göre bu taarruz şimdiden 
batlamıt bulıuımakt.adu-. 

- De Gaulle taraftıarlarma 1 

Almanya ve ltalyaya karşı mu 'ı 
hrebeyea devam etmeleri lUı.nı 
geldiği söylenmiştir. Halbuki 
öz Fransız \"atandaıılarından / 
başka hasmı ol.ara.lı: kargılan-

1 na kim çıkarıldı? . 

Dakarda, Gabonda ve §İmdi 
Suriyede karşılarında tek bir j 
Alman veya İtalyan var ll!1dır? 
De Gaulle taraftarları kendil&
rine yapılan vftadlar hilAfma 
münhasıran Fransızlara lı.at:'ll 
miioadele içiı:ı. kııllanılın•kta - ı 
dır. 

Bundan SODl'IL Amiral Dar
lan, de Gaulle tııraftariarnıl / 
Fransız bayrağı etrıafında. top -
Jnamağa davet etınii ve marepl 
Petainin de Gaulle taraftıarlan 1 

om hata.lannı aff«meğe bur j 
olduğunu ııöyliyerek bu aftan 
yaiıuz ~ istifade edemi -
yerel< kanunun bütön "iddetiyle 1 

cesa.landınlacaklanıu 111ve et· . 
mi§tır. 

Vapurun hç tarafında birik 
:ıniş genç delllı:anWarın ortasın
da güzel. bir akordiyon nağme 
lesılyar . Ona refakat eden 
mandolinier de vıı.r. 

Ve böylece eğlene eğlene iler
liyonı... Gemi oldııkc;a sllratli. \ 
Bu sevkıe w uftya ~14 o
lan yolcularını bir O.U: evvel A
daya ka~ i~ canla I 
~a gayret ediyor ldeta. 

Biraz ııoııra Kadı.köylind<ıa 1 

kalkan. vapurumuz, Hada iske-l 
lesiı>e yana.ıp.yor. 

Moda Mhili daha bu saatte 
kalabalık. Gazinolar uııaktan 1 

retıPrenJı. çiçeklerle ~ 
birer zarif çiçek tarhı gibi. San 
ki k~ bir röz.Pr eai
YOl'IDUf bis,shı.i -. ııir oyııalı: 
Jtlr içindedirler. 

- Moda, Moda . 1 

Almanyaya ihracat ve Al • 
mımyadan ithalat imklınlannın 
hasıl olması bazı itba.lAt ve ih· 
raeat eşyllSI fiyatiarıııa da t&
Birdeıı hali kalm•mıştır. Bu a• 
arada koza tiyatlanrun yüksel
diği göriihniiştür. Ma 10.m ol
duğu üzere koza fiyattan, ham 
ipek fiyatları ile alikadardır. 

Bundan dolayı geçen sene 
Bursada kilosu 70 lira olan yaı:ı 
kozaıu.n bu 98lle fiyatı 185 li
radır . 

Bir kaç gtiı:ı evvele kadar 19 
lira olan ham ipe.: fiyatı da uiiıl 
22.li liraya çıkmıştır. 

Gıda maddelerinden bakla 
İzmirde 10 kuruş 10 paraya, 
İsta.ııbulda ll kuruş 10 para
ya, mısır lstanbulda 8.5 ku
ruşa, kuru fasulye 22.5 - 2~ ku
ruşa d~il§tiir. Pirinç fıyal -
larmda fark yoktur. Zt>yfoıya
iı fiyatları ylllı:eeJ.mj~tir. Bır, 
bir buçuk a.ııid yemeklik ytin 
~n ltiolsu 85 kurw;a ~ık
nuştır. Bir müddet evv,.l 7"2 ku. 
nıştu. 

Alta fi.)'ıW düşüyor Bir Alman - Sovyet harbini 
miimkiin gören 11oktai nu.ara 1 
göre Alman - Türk muahedeııl (BOf tarafı 1 inci M)'f1ıda) 
Balkanlardaki Alman cenahını !inde bulwıan Sollumuıı ı;.ıı.ı- -
himayeye matuf bir nevi te$İl' lmulalı..i illı: bareiaet ıDeVzileıiae 
hareketi te\lltil etmektedir. Ni- ÇekilmıJlerdir. 
tekim Moskovaya kal'fl y.apıla-1 ·· btr hücen be:mda
c&k harbm gayt'Jllli de İngiltere -ı dığuıe. deli.Jet eder sarih alf.
)'e kat"91 taarruza ~bbüıı et -

1 
aıetler yoksa da Londreya 89-

meden evvel Alman ordularını len malinn•t:tan anlaflld>ğma. I 
ııarktan gf!lebilecek tehlike,. 1 göre Jru.......ıerimiı dil§manLD. 
kal'fl masun bir v.Wyete sok -

1 
muhtemel bir taarruzunu kar

makbr. :Woek...,aya k~ harp ,.1amak .ıçi.ıı daı.a .vvei ha..ı.e. 
ayni zamanda, .Avrupadalti ve te geçmil}lerdir. 1 
diğer kıtalardaki komüııiat a-1 İngiliz lruYYetlerinio. -cıJ 
leybtar1armı. Hitlere b.ı.gny.. • leriıı& dönüt baralı:oti 0 rr •ın-~ 
bileoH: "" yeni nizama iııtina -ı da düşman tarafmdaa o kadar! 
den kurulaca.k Avrupa ınılhl.1- az müdahalede bulımu.Jm tur 
nüa tı: ·;.önü kolay~ ki tn~1;. lıN .... uıunun bekllllli -
bir ~kot ol<>r..k ~&ıcki e- len teıri.n yaptığuıa hamHiie 

Resmi Harp 
tebliğleri 

Çımacı batıra bMğıra b&lat 
verip aldlkta.n aoora Kal&mlf 
lı.oyunu ıtlael bir lı::a.visle kıraa 
vapurunuıs. Arkaamd'\ beyu 
dar akla .karayı ııeçivorlar. Ka
lımıl8lll ince llZlln iakelesine de 
bir İıaş vuruyor. Her uğradığı 
ywden ol&ılı:ça büyük kafileler ' 
alan ve türlü blabahk görün· 
miyeıı ı:-ıi nihayet Adalara 
&eliyor .... j 

Büyük bir Jaam Heybeliye 
boşaldıktan IOOJ'& 110n yolcusu
na kadar Büyiikadaya glhılibir
lik emanet Men bu şık ve gibel 
vapur, sanki işini vapın.ııı ol
m•ktaıı aevlnç duyuyormuş gi· 
bi çığlık çı.ğl$ı iskeleden kal
kıyor. Yeıai bD kafileye, yeni 
bir eğlence ve •vlı: dil.<:künleri
ııe hizmet içia ~ aoeıe uzak. 

Türk -A.lm.an dooUl'k anlaş
ması, altın fiyatların~ da tl'~ir 
etmiştir. Bir ara 28.5 liraya 
kadar çıkan ve evvelki giın 26 
lira 10 kııruş olan l>ir Reıı,ı.lı
ye altını.n fiyatı dün ~ lira 
idi. 

Kitre ih~;ıcah 
Almaııyaya !lO bin Frahk kitre 
ihraç edilecektir. Bunun 30 bın 
liralığı evvelki kontenj ında vac
dı. 90 bin lir:ı.lık kitre l:e'\7.ıa
tı, tacirler ar:ıımıda yapılnııR -
tir. İhracata ne T.aınan ba.ı;la.
nacağı malüm değildır. 

lafıyor. ı ~!!!!!""!----~~----
• • • 1 ru uzananlar da baıc;l.a bi • iilc.n 

Ada, fU bütün d.üayuıua p.n : ....... ı.. ..... ı .. -- h.ı:ı.mpn ekse:-iiii a
rliMI diyan, aa_,tiy.,.i """ ,ı- '1klar. 
,...,, __....., ~ - ı BU-u öted.. aözl!nı ona !:-ır 

:o..ha iskelede bile bir insan banyo ve p!Aj vaı-. 

dilmel<tedir. 1 bilir. j 
Diğer taraftan g,ıu:et~. bir 

1 
Ml1tt.eiik ku.vvetleriıı Suriy. 

ııeli hynllf!Yor. Çıkan vapur Araba ile g<>lmemis u:aıılar .. 
yolculan asfaltı buluncaya ka. Ba.za.n. da biib;:.s.;a kıictik tur 
dll2' akla karayı ıaıejivorlar. Ka· yoluna çı!;:ı'.l!ar Daha ge,ıo 
Jabalığı .,.ak., o dügümlerı dinlenmeo:l·~n hepsi 30;u::•ı ora-

Sovyet - Alman harbi haldan de Kuneytrayı tekrar ifP1 et .1 
dairi ııayialarm, hıciltereye ku tikleri teyit edilmelı.tedir. J 

f1 ya-pılaeak taa.rrwıu gjzl.eıme -ı Hıbeşietanda ~ye ~e 
ye matuf bir hile olabileeefini ti deV1llll EıQneJı:tedir, 

çözmek o kadar ı1lç Jtl. da alıyor far ... 

de hatırlatmaktadırlar. Bundan 
başka Knımlinin., Sovyetlerin 1 

zirai ve iktuadi men balarmın ,. 
Almanw tarafından btr dere- , 
ceye kadw kontrolü h:> lı:k.ında 
ileri ııürülen talepleri prensip 
itibarile daha §imdiden kabtıJ 
etmiş olm9.Sl ihtimali de ııa.zarı 1 
dilı:ka te aluımalı:tadı.r. / 

Timesin dlploaıatik mu.ha.tri
ri flllllan yamıaktadı r: 

Türkler, Almanların iddialan 
karşısında büyük hir mukave
met göstennişler ve Almanlai' / 
bütün ı.tediltlerini elde edeme
mişlerdir. Fakat kal'fllıkb isti _ I 
şarelerde bulun ula cağı hakkın .1 
daki hükmün, Almanların diğer 1 

bazı tavizler elde etmeğe çalışa 
caklanıu göstermektedir. 1 

Bununla beraber 'nlrlderin 
İngil.tereye ka.rfl hattı hareket- ı' 
leri dürilstlüiünü nmhefa,. et
meirtedir. Londra, Türk eniu _ 1 

sıınuo, Alınanlann TUrltiyed'!n 
asker veyahut mühim miktarda. 
sivil ajanlar geçirmek ~ bir I 
hı!;ıebbüsleriııe mukav-et ede
ceğiııdeo. şüphe edileme~. 

1ııkeıe yolunun bir:u yuJ<an. Sahil, ltıınısal ve plaj 
ıunda gü.ııel. temiz arabalar bır Fakat bunun burası A.111. ca-
llll'& nöbet ~<ıdar. Çıkan nını. Plaj da ne d'll"Ckm ·~7. 
yolcıllanııı hemen <!kııeriy.etı Böyle verde plij mı oturmuş•. 

ı...,_ Bet.oi '.f.wıtı bomlar& hücum ediy.orlac. Ve Plij mı aranırmış? Si cli lt•r 
yiae .hepsi de ayni emri venyor- yer banyoluk, her 1'a.•a!lln ucıın 

Roma, 19 fa.a..) - Stelaai: .!ar: da bile bır iki kat <"am:li'ır il<! 
ltaı:r- oNWarı unıü le&- _ Dile.. dile.. dile 

1 
iki üç cift pabuç var. 

racgf.lwıı.n 379 nllmU"1!.lı -1 Bu ne dil menı.1ı..ı T..-v<>kkeli Ve gözün alabildiği ka.iar ıı-
teblı·,;; ._ ..._...., · zakhrda sulara b1iı1> ''tk;ın .,. _,.;. ~mıu ne geli...,. dılden ~ 

Ş.im&ll A1'rilıadM., - le ceimiyor mu!. İşte Adada bile ba.~lar, ince dalg:ılanh u.ıun 
)'Yare · • ayni şey. Hiç kimaeden de: kula:·Jar atan gi.i"' ;;,, .~hı b"Y~" 

riınız, ricat etmekte bulunan veya tunç gibi yarı!' : kulhr ıO-
lngiliz ordusu geri kıtalann.ı 1 - Bizi Mad- göttir dediği- rüuüyor. Yukarı gazin olardı.tn 
bombalama.ğa devam etmi•ı..... ııi işitmedim. Hepsi Dil'e gidi- gelen caz sesleri il~ d "ıi.ı:.l~ 

,_. yor. Ve hepsi Dil'e geliyor. "b dtr. Şimdi nrnlıarebe aalıaııııım da,s cdiyorlaı· gı i. 
iemidemneısine baş! J Çünkü oraya. ben d" gittim Yüzüyor, ge?.iyor, ie•.'·"•r. yi-

&mru,ar. ve gidince gelenl""i ı;:-önlüm. yor ,.~ eğleniyorlar 
Dil§maıı tarafından bı.rakılao Anladım ki Adaya gelenler hep Fakat içlerinde bir heyeı:·:ı.n 
ma!ı<eıDe ve esirler toplanmak· 1 Dil'e geliyor. ve bir korku var: 
tadır. Muharebe harici r:dilmit En ses..i.zlerin, en pıaırıklann - Ah akşam olr.ıas~. 
olan İngiliz zırhlı ar.ıt>alanaın en beceriksizlerin bile burada Fakat kabil nıi ?. lstc orfa'ık 
aayuıı lll.hminen 20i dür. Hava Dil'e gelerek dillenmeleri cid -ı kararmağa başhdı. ITawlı :;a -

!n ı den bQf bir şe1. kalım .. Soldan g<:ri • 
muharel:ı'l in.de 6 giliz tay · Çamların altına, rtbra doğ- D~•i·; Re:n~i f(a,"O:: 
yareai dllşürdl.ll<. Bu suretle 1n- ================-
gilizler Sollum muba~nin 1 

1 
1 

~:ı~=~ 1 ._ __ D_e_v_l_e_t_D_e_m_ir_y._o_l_l_a_r_ı _İ_la_ .. n_la_r_ı-
Tobruı. ve Mer. - Matruha 

da.iti müdafaa teııieatı. bombar
dllnaıı edilnuıtir. ı 

. İngiliz tayyareleri yeniden I 
Binpziyı bombardımıııı etmiş
lerdir. 1 

Şarki Afrika4a l'&&ıyet değif 

-~Galla ve Sidamo mınt.akala -
nada ~ yoktur. 

Muhammen ~li (25.'>00) yu·ıl\i ~ bin lin olan 50 to!' ciırıJ-.o ilahı
beQ 4/7/lMl Cum.a gWıu :taat 15.30 da kapa1.ı zarf usu lü il~ Ankıtr11d.t 
idare binas.ıuia ..tı. •ltnaco ktı r. 

B\1 ile girmek i.ti.:yen.l.erl-ı (1875) b ı n sekiz yüz yetnı ili ~ · lıı 'ık 

muvakkat temiaat. ~ karı nıın t01yın ettiği vesikal;rı ve tf'klitt ...... ·1i ııyı)J 

(Un saat 14.30 a kadar kom.14.)-00 ıeisli&ine vermeleri lhımd.• t' 

Şartnameler pacas12 Woar .. k Arl.;..r,;ıda Maheme dairesinden .• Fl yrt11r-
pa~• Tesell!lno ve S<Vk ŞeU·~nden da ıblacakt.ır . (41145 > 

' bir ır. Alman ordusıı, yal 1 

~ ·~ d .liey da.lıa yapmış olmalı: 
~er ~l, 1l4ağıdaki mecburi · 1 

ltebır 0layıaile bu te.feblMiaej 
~ı\ı ır: 

mütaleaımı.da bulunabilirler. 

Feci bir tayyare 
kazası 

GOlldar etrafuıda topçu fuli-, 
yeti olmuştur. 

lstanbul fiyat mürakabe 
komisyonunda 

!'\u~~i nir.ama t.8.bi kıt' ayı 1 

1 Ilı b-. t 
' i~d;:;:' kıt'a •k!cin"" iaf9 
I~~) ~ı~~ . 1 

ti&eJc . ":"lı!lr.le.tımayıı. imktıı 
ı1 ı ı..:sııı. t.edbir almıılt, 1 

Faka tlapaııyollar ve Faslılu 
böyle diiftüamilyorl&r. 

Mühim bir 
müliikat 

Bökr8', 19 (a.a.) - D. N. B.: 
""'......,..,.,_,.,,._,...,...,...,.,,...,.,,vvvvvvvvvv l 

1 

Mesut bir nikah 1 

76 Ne. ·lı iıt.~ tlin ten.hinden itibaren büyü k baş n lCZb ha ..-ı~

r~ı.Jrun kilosu uaıni 35 ' 'e bun\mrln :>alam.W'alannın da kilOıaiu azanıi 100 
lot>M>ştur. (4fi20) 

İatanbul melMıılu !kdau:ı ıı.,..' =======1============== 
ınul&arriri Abidiıı Dnerin 1azıj T. H. K. stanbul Şubesi 
Perizat o.vm. Climhuriyet Başkanlığından 
llfer<lı:es Banlaı.a l&n ..,. __ .,_, ti! ~ ~kbaı harbini beslemek 

l\ J l<: kay.aalı.lar .,dlııu-.k, 
~~ıı ~~ çöllerde geçim di-

11~ıı:. -"llt,k kilifetiad• Kur 

~ lı~lıe 
"'ıı lıit teicadd.11111. .... ,.ı. 

buswıi bır rejime tilıi bulunan 
büyük memleket ordusunun te· 
rakl<i ve iıokişaf yoluo.da attığı 1 

geniş adımlara uzun ~ütunlar I 
tahsis etmekte idiler. Hakika· 
ten Sovyetler orduları için hiQ 
bir fec!akirlığı esirgemerıllj!er . 1 

dir: Tabı ye sahasında hareket 
icrasına mecbıır her kol da bu 
orducia motörlüdür. Zırhlı te
~killler, ilk önce bu orduda 
taamiim etnriştir. Bu petrol 
memleketinde orduyıı motörize 
etmek. ötedenberi bir umrledir. 
Hava kuvvetleri, sayı itibarile 
Alman ordwıununkilerin dunun 
da d4lğildir. Senra, Rusya bit
mek bilmiyen bir inııan menba
ıdır da. Bu vaziyet ,;izde bttlun 
durı.ılU11ca., "'rb. doğru hare • 
kit icrasına karar verileceğine 
inanmak kolay değildir. Acaba 
vakit vakit bahis menuu olan Loıı.dra. 111 <-.ı - Pol nya 
''if ortaklığı., talebi. de bugti - bılf"'*ili ~ Si1to-ıııki dün 
nüu daY8181Ida bir yer alıa,a· Londrada ""hata ~erenin 
-.lı. aıııllr ! . . lıfoıııkOYa .,.._.. ... ..ı....:...: Si.r m.f-

lıılıı--J'I : .. H!meJı. l!;lll • _ _... i"'...:-...~ ~ 
.....,.._ .,.1,,ıwm r , W:-[ =.:..::~~--;- el ·ıtit·. 

Bübef2e Sofya araeında iJie 
mekte olan yolcu tayyaruıi mu
tad seferini yapmal< tizt>re 11aat 
8.20 de BUkreş tayyare mey -
danından ha valıuıırken al9ilr 
bir yfilrıseklikten düterek yan . 
!W§tır. Tayyarede bulun.aa 12 
yolcu ile ilç tayy&l'$Cli öhr;t jl' , 
Oim~~l•4bn 
llııla lhlpr, biri 8 lta e a -
bin'. 

ı~ l - ıt:~ laıM1uıiu otan ;ki. milyon adet fitre zat•ft ı ı;-n .f'\.Y('~ 

lleisi N~ 1ıletyaaın Qfiu Zi-
1 

a<ıı.ln ""'-ltaoara taııp c:da-.1 -uıdan mulıamm., bM..ı ••- "'""" çı. 
fir ~ ni.k&b törenleri uala<alt zacfiar -- nll!Nk ayo lwnuıuı,lur. 
dlla ..,.._. Bel ı ıli)eıai rıilıahl1 

2 - -- l&/lt'\941 Pawrt•11u ıımu saat onda oube bi-dl 
• .... .... . ed.flmı,tir ............. 

ıım ..,,.. lıCl'9. • •• ,,,_-.;.ı . .. _. ____ '~·" 

· ı... -e, lı.lınan askeri edebi-
~ bııtıG& - .,,_ w 

1 - Mti=' ---- kanunun _....._ .__. ~ _.. ~ G-. sıı8hn •ııltıtlcr 'be- -... ___ •-• ,,_._ - .. 7°',. 
.......... -·U -........ 1 - ·--- • , ... . .. 



ı. 

1 

r 
t 

Jayra il 

Tarihten bir yapra k 

Gar ip bir sadaret tevcihı 
lbşir Mustafa Paşa 

(Bat tarafı 3 Unca uyfada) 

Junduğu takdirde isyan etmeııi 
ihtimali idi. Böyle bir vaziyet 
karşısında sadarete gelirse İb
ııır isyanile uğra.şmağa mecb~ 
olacaktı. Kendini bir muvaffaki
yetsızliğe uğratacak bu gaile~ 
önıine geçmek istiyordu. Aynı 
.zan;anda önce matlup olan İb§i
rin azli değil katli idi. Bunu pa
dışahla geçen şu muharnre pek 
giızel isbat eder. Dördüncü Meh
met: 

7.30 Progam 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Muzik geçip saflar teşkil etmesınl e

mir etmişti; İb§ir Osküdara 8.30 Evin saati 
gelince yeniçerilere bir korku a- * 
rız oldu: 12.30 Program 

Hepsi birdenbire kayıklara a- 12.33 Oyun 
tılara.k tekrar lstanbula döndü- türküleri 
!er. Padişahın Başdardası ile Os- 12.45 Haberler 

13.00 Müzik küdara gelen Murad Paşa, ye-
niçerilerin İstanbula kaçıştık - 13.15 Saz 
!arını görünce o da başdarda semaileri 
ile tersaneye döndü. 14.oo Müzik 

İbşir İstanbuldan korkuyor, * 
İstanbul İbşirden titriyordu. 18.00 Program 

saraya celbederek sadrıii.zamın 

18.30 Ziraat 
Takvimi 

18..40 Orkestra 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19 .4~ Müzik 
20.1~ 

20.45 

Radyo 
gazetesi 
Müzik 

21.00 Komışma 

21.10 Tcmsıl 

22.00 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23 .15 Dans 

müı.itti 

23.25 Kapanıs 

Parişah, Melek Ahmet Paşayı 

1 

18.00 Fasıl sazı 

istikbaline gitmesini irade etti. 
1 
============= 

Kayrrıakaı:rı paşa ıkı bın ?ışarı, Türkiye muk' vemet bi· 
ve dort yuz on enderun agaları- . . . . . ';. , 

YE H' t SABAB 

~,. u _un . 
1 

20 llulran l~ 

ARLOH 
S&etleri kat'iyen şaşm&.z:. ve sabi~ 
lerini şajlr1maz. lsrarla ARl-O 

saaUeri arayını:z. 

Deposu; 

G U•• Z E LLEŞT 'ı . ~--ı:ı:mııı::ıaı __ z._s .... AA-TM_:A_,,N Sultnnhamam Camcıbuşı boJl 
lstanbul 

Ordu Hasta Bakıcı Hemşirelet 
Okuluna Aid Bazı izahat ve Ok11IS 

Kayıt ve Kabul Şartları .,1. 
1 - OrdwnuZli hastabakıcı ,,.e hcmı;ire yetiştirmek üzerf' Arı~ 

M. ~1. V. tarafındon 1939 tenesinde açılmış olan hastaba)ucı ve heJl ti 
okuluna bu sene de 50 t.aJebe alınacaktır. Okula girmek arzu 1.."Clcnlt!~ 
lundukları mahallin valili~ine, kaymskamhğına veya a1tke.lik şulıt" 
dilekçe ile müracaat edeceklerdir. e1' 

Z - 3433 sayılı kanun ınucıblnce bu okuldan mezun olacaklar, r1l 

olup tekaüdiye alacaklardır. ~ 

Rızayı hilmayunuma mu
gayir hareketlerinden ve daha 
bazı alam~tlerden İbşirin .fen~ j 
nıycti malumum oldu. Mühru 
andan alıp Defterdar lfilama 
vermek fikrindeyim. Zira def- 1 
terdar lalam doğru kulumdur. 
Saııukatle hizmetirti görüyorum. 

nı ~!iihiandırarak bir ge~e~e sıklet bırıncılıgı Hatay dal , 
Oskudara geçtı. Oradan butun 1 ya o( ıyor ~ 
kubbe vezirlerile ayanı alıp o ? . c d 

3 - Mezun olanlar :ıltı senelik mecbur! hlzmeUerini ordu b"' J 
Einde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bOtWI ~ 

teşekküller kendilerine nçık olacaktır. .dJJ ~ 

Sıi. ne dcrsıniz? 1 
Bu sual bilhassa şeyhülislam ' 

ile Melek Ahmet Paşaya irad 
Nıı.yordu • Müftü Ebfu;şii.ut e- ı 
fenai: 

- Ferman padişahıMınclır! 
dedi. Melek Ahmet Paşa önüne 
b<.><arak tekrar etti: 

- Orasını padişahım bılir ! 
Dördüncü Mehmet Kara Mu

rad Paşaya döndü: 
- Lala! Sen ne dersin? 
- Devletlü padiş;ıhım ! l.bşir 

18.lanız doğru kulunuzdur. Hala 
gelıp 1stanbula yakl.-ıştı. Birkaç 
güne kadar gelecek. Garaz sa
hiplerinin sözile azletmek müna
sip aeğildir. Durup d•ıru.-i<~n is- ' 
yanına sebebiyet vernfa. Padi
Bahıma keder verec<'k hallere 
meydan verir. Liilaruz gelip hii
kipayınıza yüz sürdükten ı;onra 
her ne murat buyurulursa o va
kit kolaylıkla yapılır. lşin ma
kulü budur. Lf.kin ferman yine I 
padişahımındır ! 

Sultan Mehmet tekrar müftü 
ıle Melek Ahmet Paşaya ,;ordu: 

- Murad Paşa liı.lamın bu 
mütaleasına ne dersiniz? 

İkisi de tekrar önlerine baka-
rak cevap verdiler: 1 

_ Ferman padişahımın dır! ı 
• Deftardar Moralı Mustafa Pa
ııanın sadaretini istiyen harem
ağalan Terhan valdeye müraca
at ederek kurdurdukları divan
da iı;i Kara Murad Paşanın boz
masını hazmedemediler. Kaptan 
pruıanın eski zorbalığını ileri sü- ı 
rerek Dördüncü Mehmede: 

- Padişahım! dediler. Sen 
Mura.ı.l Pa ..-- -=-...ı.:.....- t-ı-ı. -
ma. Murad Pa~a Sultan İbralı.i
mi katleden zalimlerden değil 
mi? .. Hiç o size dost olur mu? 

Murad Paşa divandan çıktığı 
1ama.n üzerine baremağalan, 
has odabaşılan, bostancılar hli
eum ettiler. Kaptanpaşayı ora
cıkta öldüreceklerdi. Kaptanpa
ııa, Murad paşalığı bıraktı. Eski 
ilıtiliilci zorba Kara Murad ağa
lığı ele aldı, hançerini çekti. Sa- ı 
ray köpekleri avlarının üzerine 
ııaldıramadılar. Ancak "Urun! 
Gebertin! .. "ibi sözlerle uzaktan 
havlıyı;.bildiler. O aralık kendi 
adamları yetiştiler, paşalarını 
ortalarına alarak konağına gö
türdüler! 

•• • 
İb§ir Mustafa Paşa ayağını 

alirüye sürüye geliyordu. Biraz ' 
müddet Konya.da kaldı. Nihayet 
İznik'e geldi. İstanbula haber I 
göndererek teminat istedi. Rica
lin korkusu saraya da sirayet et
mişti. İbşiri temin için saraydan 
Hoca Reyhan ağa namında biri 
İznike gönderildi. Reyhan ağa 
padişah ve Terhan valde namına 
Kur'ana el basarak yemin edi- ı 
yordu. 1 

İbşir Mustafa Paşa bu temi -
nat ile tekrar yola çıktı: İzınite 
geldi. ı 

Sadnazam hariçten paytahta 
gelirse, devlet erkanının onu is
tikbal etmesi lazımclı. Fa.kat İs
tanbul o kadar korkuyordu ki, 
kimleri karşıcı göndereceklerini 
bihniyorlarclı. \ 

Melek Ahmet Paşa da, kap
tanpaşaya: 

- Kardaşım ! diyordu. Padi
ııahımızdan izin abp ~eyi 
lzmi te lbşir Paşa kard<lf!ımize 
götür. Eğer deryadan gelirse 
denizler sultanının tahtı ile gel
sin, karadan gelirse kendisine 
hürmet etmiş olursunuz! 

Murad Paşa, kaymakam pa
şanın bu hulilskiirlığmı şöyle ön 
leyiverdi: 1 

- Sultaıum, derya halidir. 
Birdenbire bir karayel yahut lo
dos çıkar da padiııahın deniz 
tahtına bir zarar gelirse o za
man ne cevap veririz? 

Melek Ahmet Paşa, bostancı
başı kayığını donatıyor hazne
dar Ahmet ağayı kırk elli bin 
kuruşluk hediyelerle lzmide j 
gönderiyordu. 

İbşir de bu cemileye iki misli 
hed:ye ile mukabele ediyordu. 1 

Yeniçeri ağası istikbal mera
simi için yeniçerilerin Osküdara , 

F 

gece nıeş'alelerle İbşir ordusu- ' A Hazıranda Hatay a ya- ı 
na doğru istikbale gitti. Tarih p~lacak olan 120 kılometrelık 
sadnii.7.anıın otağına geldikleri Tu;kı~e •. mukavemet _bısık!et 
zaman ikisinin biribirlerine sa- bınncılıgıne İstanbul bölgesın
nlıp ağlaştıklarını kaydediyor. den Halid, Sabri, Ni)'.azi, Be
Biribirlerinin ayağına karpuz kırden. murekkep ekıp .ıştira~ _ e
kabuğu koymak için fırsat kol- decektır ... Kafıl~ . bugun og~e 
!ayan bu iki tilki 0 esnada bu trenıy!e bölge sıcil ve .muamelat 
göz yaşlarını acaba nereden bul- serınsı şcfı Halid Tuccarbaşı-
dular? 1 nın riyasetinde Hata.va hareket 

Melek Ahmet Paşa: edecektir. 

- Birader! Neden !stanb.ula Merinos tabrikasile Fes· 
muvasalatınızı altı ay geciktır •

1 

f b "k f tb I 
diniz? hane a rı ası u o 

- Birader. C?eld_iğimize piş- takımları karşılaşacak 
man olduk. Yenıçerıler bıze ha-! B ·ıu k'" çla _ 
ber "Önderdiler: "Bize sizi Üs- u pazar mı ume ma. 
k .. " - ı·t ·ı rından evvel Bursanın Merınos udarda kırmagı tek ı ettı er. f b .k .1 h · · F hane 
Kabul etmedik!., dediler. Yedi a r~ ası ı e, şe rımız es . 
kere tahkikine adam gönderdim. fabnkası ta.kımlan arasında bır 
Dedikleri doğru çıktı. Şimdi bu-ı futbol maçı yapilacaktır. 
radan :ı-;ne dönüp gideceğim. Se
bep olanlann vebali boynuna! <11••• Doktor --.. 

!\felek Ahmet Paşa hemen Ç j p R U T 
koynundan en'amı çıkarıyor. El 
basarak yemin ile İbşiri temin Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 
ediyor. Beyoglu Yerli Mallar Paz...'\rı kar. 

--- Karde~im ikimiz de Sultan .şısında Posta sokail köşesinde 

Murad çırağıyız. Sen imrahor, "ıııiım·y!;miiieliniietıiıııiaİİİpİİarjjtmiiiiaİİİnİİİı .• TSıelll•: ıiı43ıl3iıi5•3ııiil 
ben silıilıdarclım. Bu arada olan j' 
sözlere ehemmiyet verme. Ye- ~------------.... 
niı;crllerin Osküdara g~memesi 

"Yeni Sabah ı n,, 
ilan fiyatl arı 

onla.rıa kamınlop iktızasıdır. I 
n., sadrıiiza.m mühürü ile gelir- 1 
se tiipahiler Üsküdarda, ueniçe
riler de İslanbulda Edirnekapı- j 
sında alay yaparlar. Abaza Pa-
şa ile HüsreV' Paşa da öyle ol- , Kr. 
madı mı? Başlık maktu olarali 750 
Sadrıizam Bostancıbaşı köp- Birine; sayfada santimi 500 

rü•ünde atından inip iki rek'at tklncl ,, S50 
namaz kılıyor. Atına bineceği f O .. .. soo 

~eı.ı rııurasııa eğerli, altun zin- Dorduncu •• " 
vakit Melek Ahmet Paşa, he-1 ?ın.~u .. " " 

cırlı bır at neaıyt: c'11,ro•. 1 ~inci " " 
İbşir: Altıncı ,, ., ı;ıı. 
- Maşallah! Padişaha layık/!..;.;;;;.;;;;~.---:.::--~-..::-.. 
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bir at! diyerek ü7.engiye basma- Sablbı: A. Cemolettın suaçoaıu 
dan hayvana atlıyor. Kubbe ve-1 Ne~riyat Müdtir!t Moc•t Çetin 
zir1eri tufrlarmı çektirerek tabl· ~ Basıldı(lı yer: (H. Bekir QUrsoylar ve 
laL' i döğdürerek selam duru-ı A. Cemalettin Sarııç<Jğlu matbaaoı) 
yorlar. llişir kaymakam paşa . 
ile atbaşı. üsklidara geliyorlar. 

1 
JAKARLI MAKiNE 

Bu genç kız 8 gün zarfında bu ı 
derece cazip bir ta.rzda güzelleş
ti. Onun buna ııaı;ıl muvaffak 
olduğunu ve her kadının uasıı J 
muvaffak olabilooeğini izah e-[ 
dt>n şu mektubun\I okuyunuz: 

•8 - 10 gün evvel tekUrdı_gim bir J 

fotoğrafımla bugün tektirctigim fo- i 
toğra!ın1 arasındaki iayanı hayret ı 
degişikliği görünce inana-nıyorum. ' 
Alnımda, gözleriınin ve Olgı.ımın et
rafında buruşukluklar ve: t;iııHerim 
vardı. Tenim seM ve <;irtcin idi. Bu
gün ise cildim kadi[e '(ibi yumuşa
mış ve buruşukluklarım t1:tmameo 
zail olmuştur. Adeta do~tlaı'"lm Jıpta 
nat.arlariyle bakıyorlar. Hepii.ine cilt 

tarafındidn keşfedilen ve kıymetli 
gençlik cevheri olan cBIOSEL• var
dır. 

Akşamları bu pembe renkte;.;i TO
K.ALON kremini tatbik ediniz. Ge
celeri siz uyurken o tesirini yapar 
( e cild.iniz.i besliyerek ~n<:leı;tirir 
ve buruşukluklardan ku .. tarıı·. Gün.;. 
düz.lerı de beyaz renkteki TOKA
LON kremini kullanınız. Cildiniz 
yumuşayıp \azelevecek ve siyah 
noktaları temizliyecektir. 

PAPAYI iADE GARANTiSi 

Bu basit umılü - itinde 3 dakika 
tatbik eden her kddın. 1>Jr senç kız 
cildi gibi yumuşak, taze ve nerm1n 
bir cilde malik olur. Binlerce vak'a-

unsuru olan pembe renkkki TOKA- da görülen memnuniyetba~ş semere 
LOf"" kremini gece "\·~ '..>eyaz re_nkt~ İ .sayesinde bu kremin tesiri hakkında 
ki. TOKALON krcmıni de gunduz. bizi garanti ·vermiye kadar sevkedi
kuUanmalarını tav5'i~e ettim. Onlar-1 yor, 

4 - Tahsil müddeti S sene olup bu müddet içinde okurlara 3 ) f 

lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen ok_uıa ait_ \ilDl·~~~t' 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa gore 20 lıra ;:ıc;ıJft.ıt· I 

dan baışlamak üzere maD.$ alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacoık 
zaman dahi i~e. giydirme v~ barınma ordttya ait olacaktır. 

6 - Okul 15/Eyl(ıl/1941 de tedrisata başbyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul &ar~rı iUnlardır: f 
A - Türkiye Cümhuriyeti teb.ı:ıasından olmak ve Türk ırkıı.dJıt 

.ıunmak. , İ 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vaz.ife JlörJTlrl' ı/ 

sait bulunmak cbunu her hangi bir hastahane ';hhl heyeti raı>4.)ru ,Jf 
bit ettirmek ve evraka bağlan1ak lAz.ımdır.> ıff1./ 

C - Okurun yaşı oıı altıdan aşağı ve yiııni ikiden yukarı 0 

caktır. pP~ 
D - Kendiı!ii, ana ve babası iffet ehlinden )lınak cBu vaziyet 

tevsik ettirilerek evraka ba~lanacaktır.> /. 
E - En az. ortn okul tahsilini bitirmiş olınak •eleme imtıhnrıl~ 1 

muvaffak olmak sarttır. Veya bu derecede tahsil gördü!ünü i~bnt ~~ 
tasdikname veya bunun tudıkU bir E;ureti muamele evrakına ekJerı'~.,, 

F E 11 1 b 1 k ) ) "p bocfıl' - v veya niş.an ı u unnıama c.evve ce ev enı ~ ı1 

kocası ölmüş olanlar kabul edilir.> Buna ait meden1 hali bildü·ıt 

evrak keza ek1enecekUr. r 
' G - Okur sıhht sebepler dı_$ında okulu kend.i1iğinden terk<'ll'ıf 

lenme sureti ile veya diQ:er inzıbaC sebeplerle okuldan çıka· ıld t 
senelik mecburi hizmetini )apmadığı \'eya tamamlamadığı veyliJıUrı 
sebepler dısında okuldan c:ıkarıldıl:ı takdirde tahakkuk ettirilecek 
masraflarını tamamen ödiyece!ine ve gösterdiği vesikaların t;J.1n:1 1 rıc~ 
ru olduğuna dair noterh~~n b!idikli ve .kefilli bir taahhütnanı~ .;eı• . 

8 - Yukarıdaki şer:titi haiz olan okur, ok.ı.1la imtihaQ.Bız oıenııı. 
' . ed11ecekUr. . ııı1 

9 - Yukarıdaki madd~lPJ" mucibince evrakının muamelesıni (f· 

lerden, vilAyet veya kaz.a merkezlerinde oturanlar bu makaml:ır '~ıt 
kertik subeleri vasıtasile f'vrı:ıklarını doğrudan doğruya • .ı\nkara 
hastahnne.c:;i baştabibi ve okut müdürlilğilne gönderilec·ektir. dıf 

10 - Mtiracoatlorın Agustos 1941 nihayetinu kadar sona tr 
lhımdır. 

11 - Okurların kabul MJildiklerl \'e mektebe hareket 
aJni makamlar tanfından kendilerine bildirılecektir. ,., 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya k~datu·t 
ve okulda tekı:ar yapılac·i-t sıhhi muayene netıcesi hastalıkları ,1 
edenlerin memJeketlerine &lbnek için ntasral edecekleri yol parsı:t 
d!1crine ait olacalcbr. •3837> 

dan btr çokları ev\"eia bu bÖZlerimJe Hemen bugün her t'd kremdcnJ;:;:;:;:;:;:::::::.;._,;.,. ... ______ ~------
alay ettiler. Fakat tecrübes.ini yapıp birer tüp veya birer vaı.o sabn alınız S d IJ" } 
memnuniyetb•hş sem•r.,,,ıni görün- ve on gün kadar muntazaman kuı. Emniyet an ığı an arı__,,! 
....... -.ı .... rl.:a Nonim. aJbi !'fa48kuldılar.> lanınız. 

Cilt unsuru olan pembe renktekı ~ı ·-u...Jaden memnun kabna J J k k• .-e' 
TOKALON kreminde Vly•na Uni-ı ffil'I iseniz, aldıj!ınız yere iade ecıı- Taksit i em a satışı se iZ se•· 
versilesinin meöhur bir profewrü niz ve parayı geri alırwz. 

o ı K KAT: TOKALON Krem ve Pudrelarınm yüksek kolite.! saye- d Q/o 5 f • J •• d • 
sinde kazandıtı ragbetten lstıtade etmek gayesile sayın müıterilerimizi e aız e o enır 
iğfal edip sa.hte mukallit Au! mallar saWıyor. Hakıki Tolcalon müstabzarla- ~ 
n bir garanti kuponunu hıııvi o]up hususi bir pulla kapahJmlfbr. PulSU% 
veya pulu yırtık açık kutuları kati,,-en reddediniz.. Pullarını ısrarla iste- Cinci O zamana ait yazılan eserler' ( ] 

İbşirin askerini zırhlara, cebe- Tezgiıhında çalışmış işçi aranı-

lere, kalkanlara gömülmüşler, nıyor. B. otlu Pannakk.ıpı Tel- j ::":yıru::· :;"::·========================== 
ellerinde bellerinde beşer altı _ ~=gra:t:ı:o:k:•:k:N:o:·:9:-:':3:m:ü:ra:c:•:a:t·: 

Usküdarda Pazarbaşı mahallesinde Arsa 
Karamanlı &0kni'ında eski 37 mil. 21 

ııar çatal telli kurşun tüfekleri 
ile "ayaklı cephane., diye tasvir J 

ederler. 1 Hasan ağa.ya tabi olarak çek:i-
Bu alayı, İstanbul askeri gör- lip gidin. 

dükçe korkudan "hazan vapra- 1bşir bu karardan sonra ken-
ğı,. gibi titriyorlardı. disini istikbale gelen vezirlere: 

Melek Ahmet Paşa kubbe ve- - Siz burada oturun. Bizim 
zirlerini sadrıfızama takdim et- saadetlu padişahtan gelince si
miş: zinle miişa.veremiz vardır! di

- Koca Nişancı Paşa! Del- yor. Kızla.rağası ve müftü ile 
lak Mustafa Paşa! 1 kayığa. binerek saraya. gidiyor. 

lb~ir bunlara iltifat ediyor. Paşaların etrafını se~en V!; 
Sıra defterdar 1.foralı Mustafa san~ar sar~~ar, İbşınn sag 
Pa~aya gelince sa.dnSza.mın kaş- ve salim avdetini bekliyorlardı. 
lan çatılıyor: 1 Şayet Dördüncü Mehmet sad-

Bıra· d ı Be d .. h .. rıii.zama : 
- . er ... rı: en mu run _Bre mel'un! Niçin H3.lep-

ahnınası ıçın ikı hın kese veren t edi d b k dar b. 
bu herif midir? en Y a_y a u a m as-

.. kerle geldin? Alın şunu... dese 
Sa<!n~· . o gun İııtanbula İbşir askerinin -:Ysküdardakileri 

geçmıyo~, nikahhsı Ayşe Sultıı;- parçalıyacaklan muhakkaktı. 
nın üs.~u~!lkı sarayına mı- Herkesin gözü Sarayburnuna 
yor. Dorduncu Mehmet tarafın- dikilmilJ sadrıii.zamın avdetini 
dan gönderilen şeyhülislamla bekllyorlarclı. 
kızlarağasına · ı · Asırlar kadar uzun gelen bir 

- İnşaallah yann büyük a- zamandan sonra Saraybumun
layla İstanbula geçer, padişahı- dan çıkan bir kayık biraz yaklaş 
mın hakipayma yüz sürerim! 1 tığı zaman bölükbaşılan: 

Müftü EbiiMüut Efendi ısrar! - Hamdolsun! Paşa sağdır, 
ediyor: diyorlar. Eğer kayıkta beyaz 

- Devletlim. Hünkarm irade- bayrak yerine ~ ba.~aJ.<. 
sine itaat vaciptir. Davet.e icabet o_l.sayclı, ~da. kan govdeyı go-
gerektir. turecekti. 

1 • • • 

Zahiren sofu görünen İbşir İbşir Mustafa P,aşa.nın İstan-
abdest ba.hanesile mabeyn hüc- bula girdiği alayın tasviri ayn 
resine girerek maiyeti ile isti.şa- bir makale zeminidir. Melek Ah
re ediyor. tb,.;r Paııa müftünün met Paşanın bu kadar hullls-
oğlunu: kiirlığına ı;ağmen sadniizam: 

- Benim misafirim olsun! 1 d . s· - Paşa. kardeş. eınış. ız, 
diyerek alıkoymuştur. Ş..yhülis- bizim yedi ay kaymakamlığunı-
18.ının oğlu ilk rehineli. 1 zı yaptınız. Sizinle hesap gör -

• • • meğe lüzum yok. Ben hesaplan 
İb§irin maiyeti ile istişareden kiihyanızla göreceğim! 

sonra verdiği karar şu idi: Ve makamına oturduktan son 
- Ben padi~ahın huzuruna ra Melek Ahmet Paşayı Van va-

gideceğiın. Burada bulunan ve- liliği ile sürmüş ve ad•mlan o
zirleri, ulemayı, ayanı rehin alı- lan kahyasını, mevkufatı Meh
koyup nezaketle göz hapsinde met efendiyi Moralı Defterdar 
bulundurun. Eğer bana bir kast I Mustafa Paşayı ve birçok teva
ederlersc bunları kılıçtan geçi •

1 

biini müthiş işkencelerden sonra 
rin, seksen bin askerimle Uskü- katletmiştir! 
dan yağma edin ve Kara .Alıa%a ITLUXAY 

Memur alınacak 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

1 - tdaremi~Je münhHi nıaaşlı ve ücretli mcmurlyeUere orta mektep 
ır.ezunları müıw.hak:ı He alı.naı·aklardır. 

2 - Müıebakada mu,·affak o1anlarm idarenin teklif edecegi yerde 
memuriyet kabul etmeler:i şcırttır. 

3 - Mi.isnbakada muvaffak olanlara 36~ sayılı kanun hilkmüne JÖre 
15 lira asli maaş veY'ft 80 lira ücret verilecektir, 

4 - 1steklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindetd. 
şartlan haiz. ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 1asıru geç. 
memiş olmaları lfJzımdıJ'. 

6 - Müsabakaya gjrmek t!!ıtiyenler 21/6/l!Ml Cumartesi 'l.Elat 13 e ka
dar dilekçe ve evrakı müsbite1eriJe bilikte müdilr1üfümüze müracaat et-
melidirler. ' ı 

6 - Mü'3baka 25/6/~1 çarşamba günü saat 10 da mudürlügümUz-
de yapılacakbr. (4483) 

l stanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum mlldürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli 75.000 Ura olanl.000.000 adet mozaik parke 
lafı mektupla tek.lif istemek suretıle satın alın1:1cakbr. 

2 - AsgarJ 200,000 e kadar olan kısmı tet>lim teklit1eri de nazarı 
itibara alınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 5000 liradır, 
4 - Tekliflerin levazımdnn parası"! tedarik edilecek şartnamesindeki 

tarifata uygun olarak 30/ft/1941 Pa .1rtes1 S.."lat 17 ye )fadar Metro hanı
nın 4 üncü kahnda levaz.ım müdür} igt..inde makbuz mukabilinde verUmie; 
olması J.h.ımdır. (4641) 

Beşiktaş Tap_u sicilli Muhafızlığından 
B<'ş;k~at ka~ının ve caddtc>Sinde k8 in ~ki 70 No. lı Hasanpaşa karakol 

';uyudat üzerinde yapılan t'?tkikatta kaydına tesadüf• cdilmedlği 
Utiz tasarrulata k..ıynsen ha ine adına tescili yapılacatından bu 

gL . Jl h:ıkkında ~hası hakıkiye ve gerekse eşhası hükmiyed.en te
m~hık iddia eden varsa ellerindeki t ·ınelluk vesikalarile birlikte ilo1ın ta
rihinden itibaren 10 gün içinde Sultanahmet tapu dairesinde Beşik.taı tapu 
sicilli muba!ızlıltna rnUracaaUc.ırı ilan olunur.. (4879) 

1 L A1\ 
Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu aslen Taşköprillü Bakır- ! 

lriiy lstanbul caddesi 30 numaralı dükkAnda bakkal ve aynı caddede Hava 
çıkmazı sokak 3 numarada oturur Hüseyin otlu t 8 yaşında Mustafa Ha
murcu hakkında yapılan duruşma sonunda sutlunun sübutu fiiline mü
mas Milli korunma kanununun 31/21 59/3 üncü n1addelerlne tevfik an 25 Ura 
alır para ceza11le mahkCı..miyetıne ve 7 ıün mlıddetle dükk.iı.run kapabl
m8.sına ve 200 kuruş duu~m harcının kendhinden alınmasına 5/4/941 a:ü-
ntinde \1cahında karıır venlditıne dair İıükUm lıülAsasıchr, (4911) 

No. 
Usküdarda Se1Hmiali elendi mahal
lesinde Keresteci 30k.atJnda e,c1ki 2 
yeni 2 No. lı 

Beylerbeyinde Burhaniye maballe
ainde Rnsımaga ııokaiında eski 12 
mü. yen; 16/1, 16/2 No. lu 
Beylerbeyinde Btlrhaniye mahalle-
sinde Rasima&a Abdullahata soka-
ğında eskJ 12 mü. yenı 12/5 No. lı 

Carşı,yıkebirde Keseciler .:;oka&rında 

36, S8, 40, 42 No. b. 

Kartalda Yayalar köyü. Derebaşında 
eski 1/1 yeni 1/1 No. 1ı 

Cemberlit.aş ~lollafenari mahallesin
de Medrese camii sokatında e::ıki 

2, 2 mti. 4, 4 mü. 3, 5 yeni 3, 4, 6 
No. b. 

Arsa 

Aı.., 

Dört dükkaru11 
1/2. 1/2, 1/2, 
2/6 hisseleri 
Ev 

Maabahçe iki 
Ev 

il ,11 
1 - Arttırma 3 Temmuz 941 t.arıhine düşen Pe.ı.şembe gıırı 

cak ve l 4 ten 16 ya kadar devam edecektir. ..1 
ihale arttırma sonunda eıı yüksek bedel verene yapılır. i~ıı""" 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen k.ıymetJnin % 15 i rı 

pey akçesi yatırmak lftzımdır. "# 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin gert kalanı sekiı l'ie ( 

kiz. müsavi ta~itte ödenir. Taksitler 3 5 faiz.e t.Abidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kndar gayrimenkul sandı&a bıriP'°' .,., 

cede ipotekli kalır. dil 
.5 - Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki satış salonutl 

olunmaktadır. Fazla UıfsilM almak için salona mu;acaat ediJif· B 

Emlak Almak ve Satmak ıst iyenls~~ / 
1stanbulun her semtinde her çe_;it emllık almak ve satın8ıc rfı 

kısa yol satış salonumuzu ziyarettir. ~1;rı;J 
İstenildiği takdirde c;aW.ı&a konan ernlik mukabilinde ne_ ~ ws 

verileceği tayln edilerek alAkadarlarabildirilir. Bunun için ilıU ~ 

alınır. . bif1 V' ~ 
Teşhir ücreti· Bir liradan aşai;ı olmamak ür.ere üç ay içırı ,J, 

: iki buçuk kuruıtur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan ba~~~ :/" 

,,. .flkeri Tıbbiye Okuluna 941 bl 
Yılı Alınacak Tafe D>' 

" 1 - Bu f':cn u'.:u:-uıuz Tabip, Dişçi, Kimya, Eczacı, ııukuk cfl~ıı 1 , ·" 

men sınıflarına 3hnacak talebe kaydı na 15 Temmuzda ba~a.ı:1~ıuıı1" 
1 

/ 

2 - Kayıt ve kabul ~amesi ~keri e;ubelere, lise Jlludıl r• ' 
aslceri hastahanelere cönderllmiştir4 AIAkadarlar işbu makafll13 / 
caat ederek şartnamemlzj okuması. ti' 

3 - Şartnamedeki vesaiki ikmal ederek 15 Temmuzda .~uJıı 
caatlan il~n olunur. (128 - 494l2l 

• 


